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1, ക്യാനിങ പ്രഭ. എ, ഡി. 1359--1502: 
ഒ, ഫുല്ജിന് പ്രഭ (ഭന്നാമന്]). ഏ, ഡി, 18063-1503: 

3. . സ൪ ജാണ് ലാഠറ൯സ്, ഏ, ഡി, 1803---1509, 



റ 

1 ി] 

പി 

പശ്യ യ 

യ, 

ഥ് 
ഷ് പ്ര 

മേയോ പ്പ. ഏ, ഡി, 19601829. . 
ച് 

നോത്തു ബൂ ക്കു പ്രഭൂ, ഏം, ലാ 

ലിഠറന് പ്ര: ഏ, ഡി, ധി, 18761880. 

റിപ്പണ് പ്രളം ഏ, ഡി, 1880---1884- 

ദ. ഡഫറിന്പ്രള. എ, ഡി. 1884--1858. 

9ം 

10, 

1 

12, 

19, 

14, 

 അഭ്ധ്യായം, 

1. 

29862 

ലാ൯സ്ഡൽണ് പ്രഭ, എ, ഡി. 19991894. 

എല്ജി൯ പ്രഭ (ദ്വിതീയന്). ഏ. ഡി. 1894-- 
1899, 

കമ് സണ് പ്രഭ, ഏ, ഡി. 18091902. 

മി നേറാ പ്രഭ, എ, ഡി, 19051920. 

ഹാര്ഡിന്൯ജ് പ്രഭൂ, എ, ഡി. 1910---1910. 

ചെംസ്ഫോര്േഡു' പ്രഭ, ഏ, ഡി, 19016-1951. 

പുറം. 

ഭരണഘടനാ പരിഷ്ട്രാരങ്ങം, ൭1. 

തആലന്തരനയം. ൭8 

സാമുദായിക പരിഷ്ട്രാരങ്ങം, പത്രുസ്വാ 

തന്ത്ര്യം, പ്രാദേശിക സ്വയംഭരണം. ) 

അയത്രാജ്യങ്ങളു മായുള്ള ത്ര 07 

വടക്കുപടിഞ്ഞാറെ അതിത്തിപ്രദേശം. 76 

നാട്ടൂരാജ്യങ്ങം. ക് 

മതപരവും സാമുഫ്വധുമായ പ്പസ്ഥഠന 
ങ്ങരം. ലു 

ദേശീയപ്രബൃദ്ധത, 1 



ക 

3 

271 €. 

 സ്വയംഭാണ നിന്െറ ഉദയം. 
ക നിനി വ 

പ്ര്രാരാഭം. 

ഏള്. ഡി. 1010 മുതല് എ. ഡി. 1039 വരെ 
നം നിനി ക 

ഇന്ഡ്വ ഭരിച്ച ധൈസ്ര്ായിമാര്. 
നിന്നി ത്തിനിന്തി 

1, റെഡിംഥ പ്രഭ. ഏ.ഡി. 19211926. 

9, ഇര്വിന് പ്രള എ. ഡി. 1990---1931 

ടട, വില്ലിങ്ഡണ് പ്രഭ, എ. ഡി. 1931---1920. 

അദ്ധ്യായം. ൨൨൦. 

18, വിദേശകായ്യത്അഠം. റ്റ 

10, ദേശീയപ്രസ്ഥാനത്തിന്െറ പുരോഠാതി, 102 

90), ഗവണ്മെന്റ് ഒഫ് ഇന്ഡ്യാ ആ ദ്റ൪് 

ഏ. ഡി, [910, 100) 

0741) 2. 

സ്വാതന്ത്ര്രലബ്ലി ഏ, ഡി, 1930---1900. 
യം എം എ അംന ' ശം ൫, യന യ്ള ന ര്നതം 

വൈസ്രായിമാരും ഥവണ്ണ൪ജനറല്മാരും, 

1, ലിന്ലിത്ത്ഥോ പ്രഭള ഏ, ഡി, 1086--1943. 

ഉ, വേവല് പ്രഭ, ഏ, ഡി, 1048...19047 



റ് 

3, മണ്ടേബാററന് പ്രഭ. എ, ഡി. 1947--1949. 

4. ശ്രീ. സി, രാജഗോപാലാചാരി) ഏ, ഡി, 1040 

__മുതല് 1950 ജനുപരി 90.൦ തീയതി വരെ. 

അദ്ധ്യായം. ൨൮൨൦. 

പി സ്വാതന്ത്ര്യരലബ്ലി ക്ഷ സഹഫായകുമ9യ 

സംഭവവികാസങ്ങംം, 11 

9, സ്വതന്ത്ര ഇന്ഡ്യ. 118 
ഉടു, മഹാത്മാ ഥാസ്ധി. 129 

24, രണ്ടു രാഷ് ട്രശില്ലികഠം. 101 

97, ഇന്ഡ്വന് റിപ്പബ്ലിക്ക്” 190 

ചിത്രങ്ങം, 

പുറം. 

1. വെ൯റിങ്ക് പ്രഭ. ു പ 10 

2. ഡതഹദസി പ്രഭ. റം എ 14. 

ജു, ദോസ്ത് മുഹമ്മദു, നം റ്റ 
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ഇനഡ്വ്യാചരത്രം 

ആധുനിക ഭാരതം 

൧041] 2. 

ഈസ്റ്റി൯ഡ്യാക്കുബ്വനിയുടെ ഭരണം 

ഏ, ഡി. 19813__ഏ. ഡി, 1858. 

യാനം , അധായായ ഡാ ഇ നം 

പ്രാര3൦ 

പതി നേഴാം൯ ററാണ്ടിന്െറ ആരംഭംമുതല് ഇന്ഡ്യ 

യില് ക്ച്ചവടത്രിനായ പഹഎൃത്തിച്ചേന്ന ബിട്ടീഷകാര് 

കൃരമേണ, പോര്ട്ടുഗീസുകാ൪, ഫ റഞ്ചുകാര് തുടങ്ങ്യ പാഞ്ചാ 

ത്ൃരേയും, ബംഥാക്ളിലെയും കണ്ണാററിക്കിലെയം മൈസു 

ിലെയും ഭരണാധിപന്മാരേയും തോല്ലിച്ചു, ഈയ രാജ്യ 

നിന്െറ പല ഭാഗതളില് തങ്ങളുടെ ആധിപത്യം 

സ്ഥാപിച്ചു തുടങ്ങിയതായി നിങ്ങം പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞു, ഈ 

ഉദ്യമത്തില് പ്രധാനഭാഗം വഹിച്ച ക്ക്ൈവു്, വെല്സ്സിപ്പള 

മുതലായവരെപ്പുററിയും നിങ്ങഠംക്കറിയാം. ഏ ഡി, 1819 

മുതല് ബ്രിട്ടീഷു ശക്തിയ്ക്ക,” ഇന്ഡ്ൃയിലുണ്ടായ വളച്ചയെ 

പ്ഠറിയാണു” ഈ പുസ്തകത്തില് |  പ്രതിപാദിക്കുവാ൯ 

പോകുന്നതു, 

99351 



ളു 

ഏ, ഡയ. 1819 മുതല് ഏ. ഡി. 1858 ൨രെ ഇന്ഡ്വൃ 
ഭരിച്ചിരുന്ന ഠ൨ണ്ണ൪ ജനറല്മാര്. 

ആട രത കും. 

ഹേസ്റ്റിംഗ് സ് പ ഭള ഏ. ഡി. 1813---ഏ. ഡി. 1898, 

ഇദ്ദേഹസനിനെറ ഭരണകാലത്തു” മൂന്നു യുദ്ധതാം നട 
ക്കുകയും അവയിലെല്ലാം ബ്രിട്ടീഷുകാക്ക്” വിജയമുണ്ടാവ 

കയും ചെയ്ക. ഏ.ഡി. 1814 മുതല്, കി, | 816 വരെ 

നടന്ന നിപ്പാഠംയദ്ധം, ഏ, ഡി. 1817 മുതല് ഏ.ഡി. 

(71815 ൨രെ നടന്ന പി൯ന്ഡാരിയുദ്ധം, എം ഡി. 181 

മുതല് ഏ, ഡി. 1815൨രെ നടന്ന മുന്നാം മഹാരാഷ് ടട 

യുദ്ധം ഹന്നിറ യായിരുന്നു ആ യുഭ്ധഞ്:'ം. അറയുടെ ഫല 
മായി, ബ്രിട്ടീഷുകാക്ക് ഇന് ഡ്യയിലുണ്ടായിരുന അധികാ 
രാതിത്തി കുറേക്രൂുടി വിപ്പലമാവുകയും, അവരുടെ ആധി 

പത്യം ട്ൂഡ്ധതരമാവുകയും ചെയ്തും ഇതുകൂടാതെ ഫഹേസ്റ്റിം 

സുപ ൫ ഭരണപരവും, വിദ്യാഭ്യാസപരവമായ പല നല്ല 

പരിഷ്ട്രാരങ്ങഠം നടപ്പിലാക്കുന്നതിലും വേണ്ട ത്രരദ്ധ 

ഒആമേഴസ്റ്റ്പളവിനെറ കാലത്തായിരുന്നു ഒന്നാം 

ബമ്മായുഭ്ധം (ഏ. ഡിം 1894---ഏ, ഡി. 18206), ഈ 
യ്ുദ്ധംമൂലം ബ്വ്,ട്ടിഷുകാക്കന്” ആസാം, അരയ്കരാ൯, ടെന 

സ്പഠീം ഹന്ന പ്രദേശങ്ങഠം ലഭിച്ചു, 

ഹെന്റിക് ഭ എ, ഡി. 1808..--എ, ഡി, 18930. 

4ഇന്ഡ്യാക്കാരുടെ സന്തുഷ്ടിയാണു” ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ 
മഹത്വന്തിനെറ ആധാരം? നനു” ബെ൯റിങ്കു പള മനസ്സി 

ല്ാക്കിയി രുന്നു. അദദ്ദഹന്ിനെറ ഭരണകാല,” ഭരണ 
പരമായും, വിദ്യ:ഭ്യാസപരമായും, സാമുദായികമായും 

൭0൨൦ ബഹുമഖത മായ പരിഷ്ട്രാരങ്ങം നടപ്പിലക്കെക 
യാല് രാജ്യധധിന൯് സറരമായ പരോഠാതിയുണ്ടായി, 
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ആക്കു ലന്ഡ്പ്രള ഏം ഡി, 1996---എ, .ഡിം 1842, 

ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭാഗ്യഹീനമായ ഒരു ദശാസന്ധിയി 

ലണേ” ഇദ്ദേഹത്തെ ഠാവജ്ടുര് ജനറലായി നിയമിക്കുവാനിട 

യായതു”, ബ്രിട്ടീഷുകാക്ക് അത്യന്തം അപമാനകരവും 

നാശഹേതുകവുമായ ഒന്നാം അഫ്ഗാന്യുദ്ധം (ഏ. ഡി, 

1898൭. ഡം, 1849) എന്ന വിഷമത്തില് അവരെ 
ചാടിക്കുന്നതിനു്” ഇദ്ദേഹത്തിന്െറ നയവൈകല്യം ഇട 

വരുതി. 

ഫ്ല൯ബറോപഭള ഏ, ഡി. 1849--ഏ. ഡി. 1534. 

ഒന്നാം അഫ് ഗാന്യുദ്ധം നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കേ 
തന്നെ പഹല്ലൃ൯ബറോപ്രഭള അടുത്ത ഠാവണ്ണര് ജനറലായി, 

ഇദേഹം ആ യുദ്ധം ഒരുവിധത്തില് അവസാനിപ്പിച്ച. 
സിന്ഡു' കീടെക്കിയതും, രാജപട്ടാണായില് ഉണ്ടായ ഒരു 
അസ്വസ്ഥത ഇല്ലായ്മചെയ്മതും, അടിമക്കച്ചുവടം നിരോ 
ധിച്ചതും ഹല്൯ബറോ പ്രളൂവായിരുന്നും 

ഫാര്ഡി൯ജ പ്രഭ എ, ഡി, 1844--ഏ. ഡി. 1849. 
ഇദ്ദേഹത്തിന്െറ കാലന്മായിരുന്നു ഒന്നാം, സിക്കു 

യ്യുഭ്ധം, ഇതില് സിക്കുകാര പരാജയമടഞ്ഞു. 
ി 

ഡതഹൌഈസി പള ഏ, ഡി, 1548--ഏ. ഡി. 156. 

പല _കാരത്തിലും ഇദ്ദേഹം ലെല്ലസ്സിപ്രഭൂവുമായി 
സാമ്ൃംവ ഹിക്കുന്നു, രണ്ടപേരും ബ്ബിട്ടിഷ് ൯ ഡ്വാസാമ്മാജുൃ 
സ്ഥാപനത്തില് ദത്തശ്രദ്ധരായിരുന്നു, ഏ, ഡി, 14204 
മുതല് ഏം, ഡി, 14:40-വരെ നീണ്ടനിന രണ്ടാം സിക്കു 
യ്യുദ്ധംകൊണ്ടു്” പഞ്ചാബു” പവിശ്യയും, എ ഡി, 1.59.ലെ 
രണ്ടാം ബമ്മായുദ്ധംമൂലം പെഗു ഹന്റിയപ്പെടുന്ന കീഴ് 
ബമ്മായും ഇദദ്ൃഹം ബ്രിട്ടീഷി൯ഡ്യയുടെ അതിത്തി ക്ഷ ള്ളി 
ലാക്കി, സബ്സിഡിയറി വൃവസ്ഥമൂലം ലൊല്ലസ്സി 
നാട്ടുരധാജ്യഞ്ങളൂിത ൨. ധാനപ്പെട്ട പലതിനെയും ബ്രിട്ടീഷു 
മേല്ക്കോയ് മസ്ക് വിധേയമാക്കിയതു പോലെ, ഡല്ഫഈസ। 
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പ്രഭ. ഭത്താപഹാരനയം (1൦൦ന്൩൦ ൨4 1_.പ്ലാട) എന്നഃ 
സഖഡ്രദായംമൂലം മററ പല നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ.യും ബ്രിട്ടിഷ് 
00൨ ങെന്റിനധീനമമക്കി. റെയില്വേ, പോസ്റ്റ്, ടെ. 
ഗ്രാഫ് മുതലായവകളും ഇേഹമാണട,ഇന്ഡ്വ്വയില് ത്തൂട്യ 
മഠയ! എപ്പെടുത്തിയതു', 

ക്യാനിങ് പള ഏ, ഡി,?1850---.ഏ ഡി. 1:09. 

ഇദ്ദേഹത്തിന്െറ "കാലത്താണു് ആധുനിക ഇന്ഡ്വഃ 
ചരിത്രത്തിലെ അതിപ്രധാനമായ ഇന്ഡ്യന് വിപ്ലവം 

(ഫ്ക ഡ്ന് ൧. ൫. 1857) ഉണ്ടായതു്. വിച്ചുവം. 
തീനാതോടെ ഈസ്റ്റിന് ഡ്വാക്കമ്പനിയും സമാപിക്കപ്പെട്ട, 
അത് നുശേഷം ഇ൯ഡ്യാസാമ്രാജ്വത്തിന്െഠ ഭരണച്ചുമതല, 
അന്ന ഇംഗ്ലണ്ട ഭരിച്ചിരുന്ന വിക്ലോറിയാരാജ്തിയം അ൨. 
രുടെ ഠാവണെ൯റം ഏറെറട്ടത്തു. 

അഭ്ധ്യായം [4 

ഭരണഘടനയിലുണ്ടായ മാററങ്ങ€ം. 
നിനി തത്ത . ക. 

ലണ്ടന് നശഗരത്നിലെ ഏതാനും കച്ചവടക്കാര് സംഘം 
ഭചന്ന”് എ. ഡി, 1൫00. ല് ഈസ്റ്റിന് ഡ്യക്കേമ്പനി സ്ഥാപി 

ച്ചപ്പഹം, എലിസബത്ത രാജ്ഞി അവക്കു” ഒരു അധികാര 

പത്രം (1൨൩൦) കൊടുത്തിരുന്നുവല്ലേോം ഈ പത്രംമുല൦ 
അവക്ക് പുവ്വദശങ്ങളുമായി വാണിജ്യബന്ധത്തിലേപ്പെടാ 
നുര അധികാരം ഒരു കത്തകയായി സിദ്ധിച്ച, ജെയിംസ് 
ഒന്നാമന്, ക്രേോം൨െല്, ചഠേത്സ് ദ്വിതീയന്, ജെയിംസ് 
ദ്വിതീയന് ഹുന്നിവരുടെ കാലങ്ങളില് ഈ പത്രം പ്ല 

മാററങ്ങളോടകൂടി വീണ്ടും വീണ്ടം നവീകരിക്കപ്പെട്ട 

ഇതഞ്-നെയുള്ള ഓരോ അവസരമത്ങളിലം കമ്പനിക്ക് ആദ്യമെ 
തന്നെ കൊട്ടത്തിരുന്ന കുത്തകാവകാശത്അിനും പുറമേ വേറെ 

അധികാന ൦ അവകാശങ്ങളും സംസിദ്ധമായി. 



6. യു ലി 

ചിപുലതരമായിട്വന്ന, അധികാരങ്ങളേ 9 കടട! അവ 

ട്ര ചുമതലകളും വമദ്ധിച്ചു തുടങ്ങി. ചാര്ട്ടര ഓരേ 
അവസരത്തിലും ഒരു നിശ്ചിതകാലന്തേഷ്്രാണു”് പുതുക്കി 

ചന്നതു”. അങ്ങനെ പുതുക്കുന്ന ഓരോ അവസരവം കമ്പനി 
ടെ ഭരണം പാര്ലമെ൯റിരനെറ നിയന്ത്രണത്തില് കൊണ്ടു 
വരുന്നതിനും തദ്വാരാ നനാാക്കുന്നതിനും പാര്ലമെന്റ് 
വിനിയോഗിച്ചു, ഏ, ഡി. 1774ലെ രെഗുലേററിങ് 
ആക്്റര് കമ്പനിയെ പാര്ലമെന്റിന്െറ നിയന്ത്രണത്തി 
ഖ്വാക്കുകയും, അധികാരപത്രം ഇരുപതു വര്ഷത്തേഷ്യ പുതു 

ക്കയും ചെയ്ക, ഈത്ആക് റവ് പാസാക്കിയ സമയം മുതല് 
കമ്പനിയുടെ കാര്യങ്ങളില് പാര്ലമെന്റിന്െറ ദൂഡ്ടൂ? ശരി 
യ്യായി പതിഞ്ഞു തുടങ്ങി. റെഗുലേററിങ് ആക്ഠററിനെഠ 
ചില നൂനതകഠം പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഏ, ഡി, 17ട]-ലം 
ളു. ഡി. 794-ലും ഓരോ നിയമങ്ങളു ണ്ടാക്കി, ഏ, ഡി, 
17 84..ലെ നിയമം പിററിന്െറ ഇന്ഡ്വാ നിയമം പ ന്നറി 
പ്പെടുന്നു ഇപ്യകാരം കമ്പനിയുടെ ചാര്ട്ടര് നവികര 

ണവും ഭരണഘടനാപരമായ മാറാങ്ങളും ഒന്നിച്ചു 
പാകുന്നു. ഏ, ഡി, 1853ല് കമ്പനി അവസാനമ്പക്കുന്ന 
തിന്ന മുമ്പായി മൂന്നുപ്രാവശ്വം ചാര്ള്ൂര് പുതുക്കു യുണ്ടായി. 

ചാര്ട്ടര് ആക്റ൪്. ഏ. ഡി, 1813. 

ഏ. ഡി. 17; 2--ത െഗുലേററിങ് ആക്ഠമ് പാസാ 
ക്കിയ സമയം കമ്പനിയുടെ ചാര്ട്ടര് ഇരുപതു വ൪ഷക്കാല 
ഭത്തേ്ക്ക' പുത്ുക്കിയരുന്നു. വിണ്ടും ഏ. ഡി, 1702..ത 
ചാരട്ടര പതും്യപ്പോഠം രണ്ടാമതൊരു ഇരുപതു വര്ഷ 
ലതയ്ക്ക്” പിന്നെയും നധികരിക്കപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ 
18 ] 9--ത ചാര്ട്ടര് നവികരിക്കുവാനുള്ള അവസരം വന്ന 
ഭ്വ്ാഠം താഴെ പറയുന്ന നബന്ധനകക്ോടുകൂടി പാര്൪ല 
മെ൯വ് ചാര്ട്ടര ആക” റവ” പാസാക്കി. 

1, ഇന്ഡ്വയുമായുള്ള “വാണിജ്വക്കുത്നക നിത്മല് 
യച്ചയ്ത്ു, വ 

ചം എന്നാല് പചൈനയുമാ യുള്ള കച്ചവടവും ൯ ഡ്വയി ലുണ്ടായിരുന്ന രാഷ് ട്രീയാധികാരങ്ങളും കമ്പ നിക്കു തന്നെ ഇരുപതുവര്ഷത്തേയ്ക്ക് വിട്ടുകൊടു ന 



റി! ലാ; ി ലല ശ്ച പ 

“മു കണ്ട്രോളിന്െറ , അധി 
. ൫൧൧. ധി.ഷ്ശര്0 

3. ബോര്ഡ് ആ 
കാരങ്ങറം വിപലമാക്കി. 

4. ഇന്ഡ്യക്കാരുടെ വിദ്യാഭ്യാസാഭിവൃഭ്മി 
ക്കായി ഒരുലക്ഷം രൂപ വിനിയോഥിക്കണമെന്നു” തീരുമാ 
നിച്ചു, 

ഈ ആക് റ൨് പാഠസ്സായതു” മിനേറാപ്രഭള ഗാവര്ണ്ണ& 

ജനറലായിരുന്നപ്പ്പോഴാണ്ട്. 

ചാര്ട്ടര്“നവീകരണം. ഏ.ഡി, 1833. 
നി നം 

ബെന൯റിങ്ക് പ ഭള ഗവര്ണ്ണര് ജനറലായിരുന്ന സമയ. 
ണു വീണം ചാര്ട്ടര് പതുക്കിയതു”, കമ്പനിയെ നിത്ട 
ലാക്കി ഇന്ഡ്വയിലു ഒട ബ്രിട്ടീഷ് വക സ്ഥലങ്ങ€ം മഴവനും. 
ഇംഗ്റുനടിലെ ൧൨ ബെ൯റി൭ന്െറ നേരിട്ടു ളള ഭരണത്തിലടഃ 
ഭണൈ മെന്നു” ശക്തിമത്തായ ഒരു അഭിപാായഗതി അന്നുണ്ടഃ 
യിരുന്നുവെ ങ്കിലും, വീണ്ടം ഒരു ഇരുപതുകൊല്ലതേയ്ക്കു ക്ട് 

കന്വനിയുടെ കാലം ദീഘിപ്പിക് പ്പെട്ട. കച്ചവടക്കുത്തക 
പാടെ നിത്തലാക്കി. ബ൦ഗാഠം ഗവര്ണ്ണര്ജനറല് ഇന്ഡ്വ. 
യിലെ ശ൧൨൪ണ്ണുര്ജനറലായി, അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്ക 
വാനുള്ള സഭയില് നാലു അംഗതമളെ നിയോഗിച്ചു. 

വരില് ഒരാഠം നിയമകാരൃങ്ങളുടെ ആദ്ധ്യക്ഷ്യം നിമ, 
ഹിചു (1.൭൬ 11ണിീാലി. സവ്വസൈന്പഠാധിപനും, ആവര, 
മുളള അവസരങ്ങളില്, സഭയിലെ ഒരംഥഠാമഠയംിരിക്കും 

ഇന്ഡ്വയറിലുഒളെ ഏതു ഉദ്വോധവും വഹിക്കുന്നതിന് 

ഇന്൯ഡ്വ്വാക്കാർ യേഠഠ്വവരഠാരണെ ന്ന ഈ അവസരത്തില്. 

ലം . ക ൭ . 
വ്ൃക്തമാക്ക് പെട, ഥ് ൩.4൨ ്/ എ 

ടി . ൮. ന്ഥ ല്" വക് ി 2. ക്) 

ചാര്ട്ടര് നവീകരണം. എ. ഡി. 1808, 
പ ച ന 

ഡല്ഫാഈസി ശഗാവണ്ണര് ജനറലായിരുന്ന കാലന്ത്തര് 

ഏ. ഡിം 1850-ല് കമ്പനിയുടെ അധികാരപത്രം അവ 
സാനമായി നവീകരിക്കുപ്പെട്ടം അപ്പ്പോഠം കമ്പനിയുമെ 

കാലാവധി മന് പ്രാവശ്വങ്ങളിലെപ്പേോലെ ഒരു ക്ശഅവ്ല 

കാലോതയ്ക്കു, നിശ്ചയിക്കാതെ “പാര്ലമെന്റ് മഠവതരത്തി ത്: 



ി 

ഴ് 

നിര്ഭ്ദേശിക്കുന്നതുവരെ' എന്നുമാത്രം നിവ്ൃവചിച്ചു. ഡയഠ 
കൃ൪മാരുടെ എണ്ണും ഇരുപത്തിനാലില്തനിന്നു് പതിനെ 
ട്രായി കുറച്ചു, അവരില് ആവപേരെ ഇംഴുന്ദിലെ വ 
ണെന്റായിരിക്കും നിയമിക്കുന്നതു”, കമ്പനിയുടെ ഉദ്യോ 
ശസ്ഥന്മാരെ പരസ്യമായി നടത്തുന്ന മത്സരപ്പരീക്ഷ മൂലം: 
തെരഞ്ഞെടുത്തു് നിയമിക്കേണ്ടതായിവന്ന, ബംഥാ6ം 
പ്രവിശ്യയുടെ ഭരണം ഥാവണ്ണുര്ജനറലിന്െറ ചുമതലയില് 
നിന്നു വേര്പെടുത്തി ഒരു ലഫ്ററനന്റ” ഗാവണ്ണരുടെ കീഴി 
ലാക്കി, ഠാവണ്ണുര് ജനറലിന്െറ സഭ, നിയമനിമ്മാണമാവ 

ര്േമ്ളപ്പ്ോോഠം, ഓരോ പ്രവിശ്യയിലേയും ഈരണ്ടു പ്രതി 
നിധികറം, ചീഫ് ജസ്റ്റീസ് മുതലായവര്ക്കടി അംഠാത്മ 
കായി] ചെന്നു” ഒരു നിയമസഭയായി പ്രവത്തനംചെയ്യാം, 
അങ്ങനെ ഒരു ഭരണസഭയും ( എഷ്കികൃട്ടീവു് കണ് സിലും), 
നിയമസഭയും ( ലെജിസ്സേററീവു” കയണ്സിലും) ആവിര്ഭ 
വിച്ച, 

എ. ഡി, 1888ലെ ആക്. 
ഏ, ഡി. 1 :08_ത ഇന്ഡ്വ്വാ വിപ്ളവം ആടങ്ങിയ 

താടുക്ൂടി കമ്പനിയും അ സാനിച്ചു, അന്നുമുതല് ഇന്൯ഡ്ഡവ 
യുടെ ഭരണം ഇംഗ്ലീഷ്ധഥവബെണ്റിനെറ നേരിട്ടു ഒള മേല് 
നാട്ട നിലായി, ഇതിലേക്കായി പാ൪ലമെന്വ ഒ. ഡി. 
1456-ല് ഇന്ഡ്വയിലെ കായ്യ മമായ ഭരണഞത്തി നുവേണ്ടി 
യുള്ള നിയമം (11൨൦൧൦ 4൨ 0൨൦ 1069 0ഴംനനബഃ ല് [൫ഠ1൭) എന്ന ഒരു നിയമം പാസ്സാക്കി, ഇതിലെ വ്വവ 
സ്ഥകറം താഴെപ്പുറയുന്നവയാണു”. (1) ഈസ്റ്റി൯ഡ്വാ 
ഭമ്വെനി നി വത്അ ലാക്കി . (2) ഇന്ഡ്വാഠാവണ്ടെന്വ് ബ്ര 
ഭ്രിഷ്രാജാവിന്െറ മേല്നോട്ട യിലാക്കി. (8) ധാവണ്ണര് 
ജനറല്, ഇന്ഡ്വയിലെ 'വൈസ്രായി' (രാജാവിനെറ പ്രതി 
പരുഷ ൯) കൂടി യായി, (4) ബോര്ഡു” ആഫ്” കണ്ട്രേം 
മിനെറ സ്ഥാനത്തു” പതിനഞ്ചംധഗങ്ങളു ഒുള ഒരു “ഇന്ഡ്വം 
&നണ്സിലും', ബോര്ഡിന്െറ പ്രസിഡന്റിനു പകരം 
ഒരു സിക്രട്ടറി ഞഫ് സ്റ്റേോവം നിയമിതമായി. ഈ ഇ൯ ഡ്യാസിക്രട്ടറി ബ്രിട്ടീഷ് ക്ൃഠാബിനററിലെ ഒരംഥാമായത്തു കൊണ്ടു” ഇ൯ഡ്വാഥവ ങഞെന്റിനെറ നടന്തിപ്പ്് ബ്രിട്ടീഷ് 
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പാര്ലമെനുറിനധിനമായി. (5) വിപ്ളവത്തില് പങ്ജെ. 
ടത്തവക്കു" (കൊലക്കു ററം ചെയ്താ ന വരാണെങ്കില്) പൊതു 
ല്ല കെടുത്തു. 

ഇതോടുകൂടി വിക്കനോറിയാ രാജ്ഞിയടെ സപ്പസിഭ്ധ 

മായ വിളുംബരവും പുഠപ്പെട വിഷു. 

ാള്ഞിയുടെ വിളംബരം, 

൨. ക്ഷുബ്ലമായിരുന്ന ഇന്൯ഡ്യയ'ലെ അത്തരിക്ഷത്തില് 
പുശന്തിയും ഇന്ഡ്യയിലെ ജനതയ്ക്കു” വേണ്ട ഉേ ജനവും 
സത്കണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശന്നോടുകൂടിയാണു്” ഏ, ഡി. 189: 
നവംബര് 1--തിയതി വിക്ലോറിയാരാങ്തിയുടെ വിജ. 

ബരം പ്രസിഭ്ധപ്പെടടന്തിയതു”, വളരെ തആദര്ശമഹാത്മ.. 

ള്ള ഈ പ്രമാണത്തില് പ്രധാനമായി മൂന്നു വാശാനങ്ങം. 
ുണ്ദായിരുന്നു. 

1, നാട്ടുരാജാക്കന്മാരുമായി ചെയ്തിരുന്ന സകല. 
സന്ധികളു.ം, കരംവകളു.ം പരിപുണ്ണുമായി നിറവേറഠപ്പെടും. 

3, മതസഹിജ്ജുതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കു. 

ജന്ഡ്യഠഠവണ്ടെന്റിനെറ സകല പരിപാടികളും പ്ര൨ 
ത്തനഞ് ളും. ജാതിഭേദതളും, വറ്ററീയമനേോഭാവവും പൊതു 
ൃയ്യങ്ങളുിത തള്ളിക്കയറാന് അനുവദിക്കുനതല്ല, 

ടു, ഭത്താപഹഫാരനയം പരസ്വമായി പരിത്വജികം. 

ഒ 4: 

അദ്ധ്യായം ചം 

പുരോഠാമനോന്മുഖഞ്ജുഠായ പരിഷ്യ്രാരങ്ങറം. 
ടം അം [ളു 

ഏ. ഡി. 1“ 19--അ ഹേസ്റ്റിങ്സ് (൨ ഉ ഇ൯ഡ്വയിലെ 

മവള്തൂര് ജനറലായി വന്നകാലം മുതല് ഏ. ഡി, 9868-ല് 
കമ്പനിയുടെ ചരിത്രം സമാപിക്കന്നതുവരെ ഒഠരോ 
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ാധള്ുരജനഠല്മാരുടെയും ഭരണകാലങ്ങളില് നടപ്പ്വല 

ക്കിയ പരിഷ്ക്രാരഞ്ളെക്കുറിച്ചാണു'് ഈ അഭ്ധ്യയോയ [ല് 

ചിവരിക്കുന്നതു”. ഈ കാഘഷട്ടത്ധി നിടയ്ക്കു, ഇ൯ഡ്യയി ടെ 

ഭരണകൂടം, വിദ്യാഭ്യാസം, സമദായസ്ഥിതി എന്നിവയില് 

പല മാററങ്ങളു ണ്ടായി. 

4 ഫസ്റ്റിങ് സ് പളവിന്െഠ പരിഷ്ക്രാരങ്ങള്ം..-ഏ. ഡി. 115 
യയ യം. എം. പ. ളം. എ പ വപ സാനം. 

ഏ, ഡാ. 1895. 

ഫേസ്റ്റിങ്സു് പള ഒന്നാമതായി കമ്പനിയുടെ സാമബ്ച 
മ്മുകനില ഭദ്രമാക്കുന്നതി ന് പയ്യ്യാപ്ലങ്ങളുഠയ പരിപാടി 

കറം ആസൂത്രണംചെയ്ത. രണ്ടാമതായി നിതിന്ധായളരണ 
നിവൃഹണത്തിനുവേണ്ടി ചില നടപടികം കൈക്കൊണ്ട. 

ബബിട്ടീഷ് ജഡ്മിമാരുടെ ആഭ്ധ്യക്ഷ്യത്തില് നടന്നവന്നിരുസ 
പപാവിന൯ഷ്യതല് കോടതികളില് മജോലിത്തിരക്കു് കൂടുത 
ഷായി കാണുകനിമിത്തം പയ പഞ്ചായ നകം പുനരുജ്ജീ 
വിപ്പിച്ച് അധയുടെ അധികാരങ്ങളും സ്ഥാനവും വിപ്പല 

മാക്കി. മൂന്നാമതു, കോണ്വാലിസിന്െറ റവന ജൂഡി 
ജമ്യത് വകപ്പു ഭജനം രണ്ടിനെറയും കായ്യുക്ഷമതയ്ത്കു 
കറവ വരുന്നതായി കണ്ടതിനാല്, കളക്ടര്, ഡിസ്രിക്ക് 
രജിസ്രേട്ട ഫുന്നീ ഉദ്യോഗങ്ങള് വീണ്ടം സംയോജിപ്പിച്ചു. 
ാല്വധാമതു പോലീസ് നിയമാവലി പരിഷ്കരിച്ചു, മഭ്രം 
സി ലും, ബാംബേയിലം അത പ്രധാനങ്ങളായ രണ്ടതരം 

തവുടമസമ്പ്രദായങ്ങഠം സ്ഥാപ'ച്ചു. മദ്രാസിലെ അന്നത്തെ 
മവണ്ണുറായ സര തോമസ് മണ്റോ റയട്ടു വാരി (1൮0 സഖീ) 
സ്ഡ്റ്രദായംമുലം അവടരതൈ കുടി യാന്മാക്കം, 'ബാംബേ 

ത്ത ഹതഫി ന്സ്റ്റണ് ഏതാണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള സവ്വേ 
മടന്യുവര് (ധ്സഖ ലസ്ധപു ഹ് ന്ന സമ്പ്രദായം കൊണ്ടു് 

അറടത്തെ കുടിയാന്മാക്കം ജന്മിമാരിതനാിന്നും രക്ഷയുണ്ടാ 
ഭഴിക്കൊട്ട, ആഗ്രായിലും ഇതുപോലെയുള്ള വ്യവസ്ഥ 
കറരംചെയ്കു- ഹേസ്റ്റിങ്സ്പ്രഭളവിന്െറ സുപ്പധാനമയേ 
ഭവറൊരുനേട്ടം നാട്ടുഭാഷാരത്യസനസണിനും പത്ര പ്രവത്തന 

ത്തിനും അള്േഹം കൊടടത്ത പിന്തുണയാണു. അദ്ദേഹ 
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ത്തി നെറ പ്രോത്സാഹനം കൊണ്ട് ബംധാളില് ' നാട്ടുഭാഷ 
വിഭ്യംലയങ്ങറംക്കും, ഇന്ഡ്യയിലെ ആദ്യത്തെ വത്തമാന 
പത്രത്തിനും പ്രഭചാദനം ലഭിച്ച. 

ബെ൯റിങ്ക് പ്രഭുവിനെ പരിഷ ക്കാരങ്ങംം....എ. ദ. 
തായ ഷം ജംതംയം : ങി 

[നി 

18 ,8.-...എ. ഡീ, 1836. 

സമാധാന പിയനും, ഉല്പ്പുതിഷ്ണുവുമായ ബെന്ലമം 

പുളവിനെഠ മുദ്രാവാക്യം 4:ബിട്ടിഷ് മഹിമ ഇന്ഡ്യയുടെ 

സന്തഷ്ടിയില്,,' എന്നായി രുന്നു, ഇദദ്ദഫത്തിന്െഠ പര് 

ഷക്കാരത്ദളെ. സാമ്പത്തികം, സാമുദായികം, ഭരണ'തം. 

വിഭ്യാത്വാസപരം എന്നിങ്ങനെ നാലായി വിഭജിക്കാം, 
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സംമ്പത്തിക്ം:__അദ്ദേഹത്തിന്െറ മു൯ഠാഠമി യായ 

ആമേഴ'സ്റ്റ് പ്രളവിനന്െറ കാലത്തു നടന്ന ഒന്നാം ബമ്മ?: 

യുദ്ധം ഖജനാവിനെ ൨ ളരെ ശോഷിപ്പിച്ചിരുന്നു, തല് 

പരിഹാരാത്ഥം വ്വയനചൃനീകരണവും ആദായവഭ്ധനവം 

അത്വന്താപേക്ഷിതമായി അഭ്ദേഹത്തിനു തോന്നി, ചെലവ 

കുറയ്യ്യ ന്നതിനായി അനാവശ്യമായ പല ഉദ്യോഠാങ്ങതും 

സൈനികക്:” കൊട്ടത്തുവന്ന അധികത്തുകയും (1 0൭2 

7 110 ചി) അവരുടെ എതിപ്പ്പിനെ വക 
വയ്ക്കാതെ നിത്തല് ചെയ്തു, വരവു വര്ഭ്ധി പ്പിക്കുന്നതി നു് 

കച്ചു൨ടസൌയകയ്യങ്ങഥം വര്ഭ്ധിപ്പിക്കുകയും മാഠംവാപ ടേ 

രേത്തു നടന്നുവന്ന കവപ്പുകച്ചവടത്തിനു് ഒരു പുതിയ 
ച്ൃവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കുകയും, വ്യാജവ്യാപാരം തടയുകയം 

ചെയ്തു, അന്നു വടക്കുപടിഞ്ഞാറന് പ്രദേശമെന്നറിയപ്പെ 
ട്രിരുന്ന ഇപ്പ്രോഴത്തെ ഉത്തര പ.ദേശത്തു” ഒരു പതിയ ഇ 
വവസ്ഥ ചെയ്തു റ൨നൃ വര്ദ്ധിപ്പിച്ചു. 

സമമുദായികം:-തറ്ലുകഥം ഏന്ന റിയ ഒ പ്പ ട്ടി അന്ന 

പവകളൂസംഘത്തെ അളേഹം അമച്ചുചെയ്തും പാത്ചാത 
വി ദ്യാസമ്പന്നരും വിശാലവീക്ഷണംകൊണ്ട് ഇന്ഡ്യയിലെ. 
ജനസാമാനയഅിനിടയില് സമുന്നതമായ സ്ഥാനം തആആര്ജ്ജി 
ച്തിട്ടണ്ടായി രന്ന൨ രുമായ രാജാ റാംമോഫന് റായി, മഹാ 
കവി ടാഗോറിന്െറ പിതാമഹനായ ദ്വാരകനാഥടാ ഗോര്: 
മുതലായ ഉല്പ്പുതിഷ്ണകുക്കളുടെ സഹകരണത്തോടെ ൨ളുരെ 
കാലമായി ഇധിടെ നടപ്പില് ഇരുന്നിരുന്ന സതി, നര 
ബലി, ശിശവധം മുതലായ സാമുദായിക ഭുരാചാരങ്ങ൦ം. 
ബെ൯റിങ്ക' പ്രഭ നിയമംമൂലം നിത്തലാക്കി. അടിമകളുടെ. 
സ്ഥിതിയില് ഭേദം വരുഗ്താനും അഭ്ദേഹം യത്തിച്ചു. 

ഭരണപരമഠറയ പരിഷ് ക്കാരങ്ങറം. 
ലു കുന്നത്തെ ന്ത നമ ത്തന 

കോണ്വാലിസ് സ്ഥാപിച്ച ഒപ്രാവിന്ഷ്ലും 
സക്കടൂട്ടും കോടതികറം ശരിയായി പ്രവത്തിക്കുന്നില്ലെന്ന 
*ബാദ്ധ്യമായത്ുുകൊണ്ടു' ബെ൯റിങ്ക” പ്രള അവ നിത്തലാക്കി 
കടതത ഇന്ഡ്വവാക്കാരെ ജഡ”ജിമാരായി നിയമിക്കുകയ.. 



ചം 

അവക്ക് വേണ്ടത്ര ശമ്ചജം, അധിഷാരങ്ങഥം, സ്ഥാനമഹിമ 
ഇവയുണ്ടാക്കി!ക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്ക, മജിസ്രേട്ടന്മാരുടേയും 
കളു ക്ലഠന്മാരുടേയും കൃത്വനിവഹണത്തിരം മേതനോട്ടും 

വഹിക്കുന്നതിന് കമ്മീഷണഠമ്മാരെ നിയമിക്കയുംചെയ്ത്കു. 
കോടതികളില് അതാത്രു സ്ഥലങ്ങളിലെ ഭാഷകഠം തന്നെ 
ഭപഴ്സ്വന് ഭാഷയ്ക്കു പകരം ഉപയോ ഗിച്ചകൊള്ള വാനനു 
വാദം നല്കി. 

വി ല്യാഭ്യാസപരി ഷ് ക്കാരഞ്ങല. 

ഏം ഡി“ 1819-ലെ ചാട്ടര ഞക്ഠഠില് ഇന്ഡ്യ 
രുടെ വിഭ്യാഭ സനസ്ധിനായ് ഒരു ലക്ഷംരൂപാ കമ്വനി 
ചെലവു ചെയ്യണമെന്നു നിര്ളേശിച്ചരുന്നുവല്ലേ, ഏത്ത 
തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ----പാഞ്ചാത്ൃമോ പൌരസ്ത്യ മോ.... 
തണ ഭാരതീയരുടെ പുരോഗതിക്ക് ഏററധും അനേ 
ജ്യമായതെന്നുടഒ ശലം ബെ൯റിങ്കിനെറ കാലത്തു് ഉദിച്ചു. 
ശവണ്ണ൪ ജനറലിനെറ കാണണ്സില!ല് അന്ന “ലാമെമ്പര്' 
സ്ഥനം അലങ്കരിച്ചി രുന്നയാജും, പ്രസിദ്ധനായ ഇംഗ്ലീഷു 
സാഹിത്യകാരനുമായ മെക്കാള പള വും, രാജാ റാംമോഹന് 
ായിയെപ്പോലെ പരോഥാമനവാദികളുായ ഭാരതീയരും 

പാഞ്ചാത്വധിദ്വാഭ്വയാസമായിരിക്കും നല്ൃതെസ വാദിച്ചു. 
മുവഭാഗഥാ നിന്ന” ഇതിനു വിപരിതമായും സുശക്തമായ 

അമി പവായപ്രകടനം ഉണ്ടായി. ബെ൯റിക!നെഠ വ്ൃക്തിപ 

മമായ അഭിപ്പായവം ആദ്വത്തെ കൂട്ടരുടെ വശത്തായിരുന്നു. 

മെക്കാളിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില് ഒരു കമ്മിററി നിയമിക്കു 

ഒപ്പുട്ടു. മെക്കാളളിയുടെ റിപ്പോട്ട് (സ്സ്൩ധ്൦ട। ധവണ്ടെന്ധ 
സ്വീകരിക്കുകയും ഈ നാട്ടി പാശ്ചാത്യരിതിയില് 

ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ മാത്രമല്ല, ശാസ്രം, കലം, തത്ചചിന്ത 

മുരലായവയും ചേന്നുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ദ്യരംഭിക്കുവാ൯ 

നി ഞ്ചയിക്കും യും ചെയ്ക. ഈ നിത്ചയം ചില പകാരതന്തില് 

പലപനിയമായിരുന്നു. ഫ്ത്തുകൊണ്ടെന്നാല് ഇംഗ്ലീഷ് 

വിദ്യാഭ്യാസം ഇവിടന്തെ ഭാഷകളുടെയും സംസ്ത്ലാരത്തി 

നെറയും ൨ളച്ചയ്മു വിഘാതം വരുത്തി. ഫൃങ്കിലും പാഞ്ചം 

ത്യസാഹിത്യം, ശാസ്രൂം; രാഷേ ട്രമീമാംസ ഇഡ നമക്കു” 
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എത്രയെത്ര അമുല്യരത്തത്തള യിട്ടാണ് തീന്നിട്ടള്ളത്ത് 

എന്നും നാം ഓാക്കേണ്ടതാണു, ധ൧൨ഞ്െ൯റിനെറ ഈ 
നിത്ചയത്തില് നിന്നുമാണു് ഏ, ഡി. 1100.ല് കല്ക്കട്ടാ 
രമഡിക്കത കാളേജ് ഉണ്ടായതു്”. ബെ൯റിങ്കിന്െറ കാല 
ത്തിനു ശേഷം ഈ നാട്ടില് ഇം്ണ്ടീഷ” വിദ്വാഭ്യാസം നല്ല 
പോലെവതുരുകയും ഏ, ഡി, 1507-ൽ ബാംബേ, കല്ക്കട്ട, 
മദ്രാസ് എന്നിവിടങ്ങളില് ഓരോ സവ്൮.ലാശാലകഠം 
സ്ഥാപിതമാവുകയും ചെ യ്ക്കു. 

എല്ലന്ബറോ പ്രഭളവിന്െറ പരിഷ്ടാരം. 

ഏ. ഡി. 1949-ല് ഇദ്ദേഹം അടിമവ്വാപാരം നിയമ 
വിരുദ്ധമായ ഒരേപ്പ്ാടാക്കി. 

ഡല്ഹാനസി പ്രഭളവിന്െറ പരിഷ്ട്രാരങ്ങം. ഏ.ഡി, 1 849 

ഏ. ഡി. 19506, 
രാ ജ്യനന്മയ്ക്രായി അശ്രാന്തപരിശ്രമംചെയ്ത ബ്രിട്ടീഷ് 

ഭരണമേധാവികളുടെ കൂട്ടില് ഡല്ഹനസി പ്രളൃവിനു" 
ബെ൯റി ങ്ക” ൨ളവിനെപ്പ്പോലെയും വെല്ലസ്സ്റീ ൨ ഭവിനെ 
പ്ോലെയും സമന്നതമായ ഒരു സ്ഥാനമണ്ടു്. വെല്ലസ്ലി 
പ ളവിനെപ്പ്ോോലെ ബ്രിട്ടീഷിന് ഡ്വയുടെ സീമ ം വിശാ 
ലമാക്ന്നതില്യം, ബെന്റിങ്കിനെപ്പോോലെ രാജ്വക്ഷേമം 
വഭ്ധി പ്പിക്കുന്നതി നുതകുന്ന പരിഷ്ടരഠാരങ്ങം ആവിഷ്ടുരണം 
ചെയ്യുന്നതിലം, ഡല്ഹഫനസി ൨ ഉ ശ്രദ്ധചെലന്നി. പൊതു 
ജനോപയോഠായോഗ്യമായ പല പദ്ധതികളും അദ്ദേഹം തയു വിച്ച അക്രുട്ടതില് ഗ്രാന്ഡ്ട്രങ്ക“റോ ഡ്" 
ബാരി അബ് കനാല്, ഇവ പ്രത്യേകം 1 
യാണു. ഇത്തരം പണികളുടെ നിവഹണത്തിനായി ഒരു പൊതുമരാമത്തു ഡിപ്പ്യാര്ട്ടമെന്റ് ഏപ്പെടടന്തി. ഇതിലേ കാറ ശ്യമുള്ള ഹു ഞ്ചിനീയറന്മാരെ പരിശീലി പ്പിച്ചെടുക്കുന്ന 
തിനു ഒരു പ്രത്വേകസ്ഥാപനവും അദ്ദേഹം നിമ്മിച്ച. 

റെയില്വേ, കമ്പിത്തപാത, അരയണയ്ക്കക” ഹ ഉത്തം 
തു ഭാഗത്തും അയയ്യ്ന്നതിനു” തപാല് മുതലായ പരി ഷ്ല്രാരങ്ങളും ഇദ്ദേഹത്തിന്െറ രാ ജ്യക്ഷേമതല്പ്പുരതയ്ത്കു,* 
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സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. ഇവ ഇന്ഡ്യയുടെ പുരോഗമനത്തിനു” 

എത്രമാത്രം തആവശ്വമായിരുന്നുവെന്നുള്ളത്ു് പ്രതേകം 

പഠയയേണ്ടതില്ലല്ലോ. 

വിദ്ധാഭ്യാസവിഷയന്തിലും “ഡല്ഫയസി ശ്രദ്ധിച്ചു. 

1974-ല് ബോര്ഡു” ആഫ് കണ്ട്രോഠം പുസിഡന്റായി 

രുന്ന സ൪ ചാാത്സ് വുഡു' (൮൦ ൨1൮6൭ 107000) അയച്ചു 
ഒരു പ്സിദ്ധ നിദ്ദേശ (1)ംടാ൨൯൩) മനുസരിച്ചു് ഇന്ഡ്യ 
യിലെ വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ സംവിധാനം ചെയ്യപ്പെട്ട. 

നാട്ടില് അധനകായിരം നാട്ടഭാഷാവിദ്യ ാലയങന്ദടഖല 

സ്ഥാപിച്ചും സഹായധനം നല് ചി വിദ്ധവാലയങ്ങളെ 

വേണ്ടവിധം പ്പോത്സാഹി പ്പിക്കുകയും ചെയ്തും 

൧ പുകാരമുമൂള പരിഷ്ക്രാരങ്ങറംമുലം ഈസ്ത്റിന്ഡ്വാ 
'ദമ്വെനി രാജ്യത്തില് കുറെയൊക്കെ അഭിവൃദ്ധിയുന്ടാ കി. 



അദ്ധാായം 3. 

ഇന്ഡവയടെ സാമ്പത്തികാപകഷം. 

ഇയസ്റത്റി൯ ഡ്യാക്കമ്വനി ഇന്ഡ്യയില് നടപ്പിലാ 
91യ സാമുടായികവും, ഭരണപരവും വിദ്യാ ഭൃ സപരവു 
മായ പരിഷ്ടരാരങ്ങളെയും, അവയുടെ ഫലമായി ഉണ്ടായ 
അല്ലാല്ലമായ അഭിവൃദ്ധിയെയും പററി കഴിഞ്ഞ അഭ്ധ്വാ 

_ ആചത്തില് വിവരിച്ചല്ലോ. എന്നാല് അതേ സമയംതന്നെ 

ഇന്ഡ്വ൯ജനതയുടെ സാസത്നികനിലയില് അതിദയ 
നീയമായ അപകഷം ഉണ്ടായ വസ്തുതയും ചുന്ഭിക്കാണി 
ദക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പ്ലാസി യുദ്ധം നടന്ന എ. ഡി. 
[7 57-൯൦ ഇന്ഡ്യാവിപ്പവം നടന്ന ഏ. ഡി. 1807-൯൦ 
ഇടയ്ക്കു ഒരു ശതാബ്ദുക്കാലം പരിശോധിക്കുക തന്നെ. 

ഇ൯ഡ്ൃ പ്രധാനമായും ഒരു കഷകരാജ്വമാണെന്നും 
പ്ൃവസായങ്ങം ഇവിടെ ഒരു കാലശൃം അധികമായി 
ചളുന്നു വന്നിട്ടില്ലെന്നും നാം സാധരണമായി കേട്ടു വരം 
വണ്ടല്ലേഠ. ഫൃന്നാല് ഇതു” ശരിയല്ല. വളരെ പരാതന 
കാലംമുതല് ഇവിടെ ധാരാളും വ്ൃവസായങ്ങം ഉണ്ടാ 
യിരുന്നുറെന്നും ടൂരദേശങ്ങളിലുള്ള വിപണികളില് 
നമ്മുടെ വ്വസായോല്ച്തുന്നതാംക്കു് നല്ല വില കിട്ടിയ? 
അന്നവെന്നുമുള്ളതിനു് വേണ്ട തെളിവുക മുണ്ട്. ഏ.ഡി. 
ഒന്നാം ശതാബ്ദുസില് റോമന്സാമ്രാജ്യര)ല് ജീവിച്ചി 
രുന്ന പ്ലിനി ഇന്ഡ്വയിലെ ഉല്പ്പുന്നങ്ങം റോമന് 

സാമ്രാജ്യന്തിലേയ്ക്കും റോമിലെ പെവെള്ളിയും സ്വണ്ണവും 
ഇന് ഡ്വയിലേയ്കു.ം പവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക ന്നതിനെ പ്പററി 
വിലപിച്ചെഴുതിയിരിക്കുന്നു, പതിനെട്ടാം തൂറഠാണ്ടിലും 
പതേ പകാരം പല ഇംഗ്ലീഷു കാരും /എതിയിട്ടുണ്ടു . ഇതു 
കള്രില്നിന്നും നാനാ പയകാര ഞിലുള്ള മററനേക്ം രേഖ 
കളില്നിന്നം നാം ഒരേ നിധമന മില് എ അആഅിച്ചേരുന്നു, 
അതായതു” ഇന്ഡ്യ പഠരാണികകാലംമുതത.തന്നെ വ്ൃവ 
സായപരമായി ഒരു നല്ല സ്ഥാനം ആജ്ജിച്ചിരുന്നു വെന്തും 
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0, സ്ഥാനം നഷ്ടമായതു പതിനെട്ടും ം൬൫ഠഠാണ്ടിനെഠ 
മര്ധ്യന്നിനും പനൊന്പപതാം ന്ൂററാണ്ടിനെറ മദ്ധ്യത്തിനു 
മിടയ്ക്കകായിരുന്നു വെന്നുമാണ്ട'. 

പ. ധാനപ്പെട്ട ഇന്ഡ്യന് ധ്യവസായങ്ങം നെയ്യ്. 
ലോഫ്മവേല, കടലാസും കാലിക്കോയും നിരമ്മാണം. 

ചായവേല (0൬7ല്൩൧) മതലായവയായിരുന്നു. ഇവയില് 
ഏററവും മന്നണിയില് നിന്നിരുന്നത്” നെയ് 
അയിരുന്നു. ഡാക്കായിലെയും ബംധാളുിലേയും മസ്റ്ി൯ 
പട്ടുകഠം, കാഷ'മീറിലെ പട്ടുകഥം മുതലായവ മിക്ക 
പാഞ്ചാത്ൃരാജ്യങ്ങള്കിലും വളരെ വിലമതിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു 
ഇരസ്റ്റി൯ ഡ്യരാക്കമ്പനി ആദ്യകാലങ്ങളില് ഇവിടെ നിന്നം 
ഇവിടന്നെ തുണിത്തരങ്ങളും, കരുമളുക്, ഏലം മതലായ 

അസംസ്കൃത സാധനത്തളുടെ കൂട്ടമനിൽ ധാരാളമായി 
കയററി ക്കൊണ്ടു പൊയ്യ്കേോണ്ടിരുന്നു. യൂറോപ്യന് വിപ 
ണികളുില് ഇവയെല്ലാം നല്ല വിലയ്യ്് വിററരിയുകയും: 

പകരം അവിടത്തെ ധനം (സ്വത്തും, വെള്ളി) ധാരാളമായി 
ഇങ്ങോട്ടൊഴകിക്കെണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്ലാസിയഭ്ഥം 

നടന്ന എ. ഡി, 1757-ല് മുര്ഷിദബാദു് എന്ന നഠാരം ജന 
ബാഹുല്യമഠിലും മികച്ച ധനസ്ഥിതിയിലും ലണ്ട൯ന്നഥ൦ 
തരേ$ തൃലാമാണെന്നു' ക്ക്ൈവു് വ്വവരിച്ചിരിക്കുന്നു. 

ക്രമേണ ഇതെല്ലാം മാറി അടങ്ങി. കമ്പനിയടെ ആധി 
പത്യൃം ഇവിടെ വികസിച്ചു വന്നതോടുകൂടി നമ്മടെ സാമ്ച 
ത്തികസ്ഥിതി അധഃപതിച്ചു തുടങ്ങി. ഇതിനു” പ്രധാന 
കാരണക്കാര് ബ്രിട്ടീഷു ൪ തന്നെയായിരുന്നു. ഇന്ഡ്യ, 
യില് നിന്നുള്ള സാധനങ്ങം (വ്യവസായോ ല്പ്പുന്നങ്ങഠം| 

ആവശ്യത്തില് അധികമെന്നു വരുന്നതിനും അതുപേ? 

ലെതന്നെ അവരുടെ വ്വാപാരശാലകള്ളില് നിന്നു് ഇറങ്ങു 
ന്നസാധനങ്ങം ഈ രാജ്യരതേയ്ക്കക” പ്രവഹി പ്പിക്കുന്നതിനും 
വേണ്ട സക്ല നടപടികളും അവരെട്ടത്ത. അവക്കു” അങ്ങ 
നെ ചെയ്യുവാനുള്ള അധികാരവും ശക്തിയും കിട്ടിക്കമി 

ഞ്ഞി രുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ വൃവസായ വിപ്ളവം (120യട-- 

ലിലി 1ണാ1ധ്൦സ) നിര്ബംധം പുരോഗമിക്കുന്ന കാലമായി 
രുന്നു അതു. അവരുടെ വരൂ നവന്ന വ്യവസായശാലകളിലേ 
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ക്കാവശ്വമായ അസംസ് കൃതസാധനങ്ങഠം വ്ര ൬൭൦൫1) 

ഇന്ഡ്യയില് നിന്നു അങ്ങോട്ടും അവിടെ നിന്നും അവ൪ 

സിമ്മിച്ച സാധനങ്ങം ഇങ്ങോട്ടും ഒഴുകിത്തുടങ്ങി. ഇന്ഡ്വ 
യിലെ ധനമെല്ലാം വെളിയിലേക്കു പ്രവഹിച്ചു. ഇംഗ്ല്ടി 

ലെ വ്വവസായങ്ങംം, പ്രത്വേകിച്ചു” നെയ് ത്തു വൃവസ്ഥയം 
യന്ത്രോപകരണങ്ങള് കൊണ്ടാണു” നടത്തിതുടങ്ങി യതു”. 
ഇവിടത്തേതു” മിക്കവാറം യന്ത്രങ്ങഥം ഇല്ലാതെ കൈവേല 
കൊണ്ടുമായിരുന്നു. എന്നിട്ടും നമ്മുടെ ഉരുപ്പുന്നങ്ങറം പാശ്ചാ 
തൃവിപണികളില് ലവലേശം പിന്മാറിക്കൊടുത്തില്ല. 
അപ്പ്പോഠം ഇംഗ്ലീഷുഗ വണ്മെന്വ് നിയമങ്ങളു ണ്ടാക്കി ഇന് 
്ഡ്വ൯ വ്യവസായങ്ങളെ. തടസ്സപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി. ഇന് 
ക്ധ്യന് സാധനങ്ങം ഇംഗ്ലണ്ടില് നിരോധിക്കപ്പെട്ട. അതേ 
സമയം ഇംഗ്ലീഷ് ഉല്പ്പന്നങ്ങളെ. ഇംഗ്ലീഷുകാര് ഈയ 
നാട്ടില് പ്പോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. യന്ത്രസാമഗ്രി 
കഠം ഇവിടെ ഇറക്കാന് പാടില്ലെന്നും അവര് നിയമ 
ആഷ്ടിച്ച. 

നെയ ത്തു വ്യവസായങ്ങളി ലേര്പ്പെട്ടിരുന്ന അനകാ 
യിരം തൊഴില് വിദഗ് ഭാന്മാര് (൧ടട പലി ല്നബ) 
പെട്ടെന്നു്” ഉപജീവനമാഴ്ലുമില്ലാതെ വലിയ കഷ്യതയി 
ലായി. കലശലായ ക്ഷാമം നാട്ടില് പരക്കുകയും സാധു 
ക്കളായ തൊഴില്ക്കാര ആയിരക്കണക്കിന് മരിക്കുകയു 
ചെയ്തു. ഏ.ഡി. 1834-ല് ഇനുഡ്വാധവങഴ്ണുർജനറലായി 
രുന്ന ബെ൯റിങ്ക് പ്രഭ ഇങ്ങനെ എഴുതി : 4“വാണിജ്വചരി 
തരത്തില് (ഇന്ഡ്യയിലെ നെയ ത്തകാരുടെൊ) ടരിതാ ൨ സ്ഥയ്ക്കു 
തുല്വമാനി മറെറാന്നും തന്നെ കാണുകയില്ല. തുണിനെയത്തു 
കാരുടെ എല്ലുകഠം ഇന്ഡ്യയിലെ സമതലപ്രദേശങ്ങളെ 
വെളുപ്പിക്കുന്നു.?? 

നഗരങ്ങറഥം ഉപേക്ഷിച്ച അവര് നാട്ടിനുപുറങ്ങള] 
ലേയ്ക്കകു കടന്നു. അവരില് പലരും കഷിക്കാരായി. കഷി മ്രൊഴിലില് അപ്പ്പോഠാ ത്തന്നെ അനേകലചംം പേര എല്ല 
ട്ടിരുന്ന. ഇവരുംകൂടി ആയപ്പോഠം ആ തൊഴിലിലുള്ള വ രുടെ എണ്ണും വളരെയധികമായി. പണ്ഡിറ ൨ ജവഹര്ലാല് നെഹ ൨ ഇതിനെപ്പററി ഇങ്ങനെ എഴുതി യിരിക്കും 

ഒറ8 59 
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ഭൂമിയിലേക്കുള്ള ജനങ്ങളുടെ പോക്ക് അതിന്െറ കഴ് 
വുകളെ അതിലംഘിച്ചവെങ്കിലം ഒന്നിനൊന്നു കൂടിക്കെടം 
ണ്ടിരുന്നു. ഇതാണു” ഇന്ഡ്യയിലെ ഇന്നത്തെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ: 
ഫല്ലാം അടിത്തട്ടിലുള്ള വസ്തുത?” 

വ്യവസായങ്ങം നശിച്ചതോ, നശിപ്പിച്ച തേ. 
പോലെതന്നെ, ഭൂഉടമ, കൃഷി, മുതലായവയിലും നാശകര. 
ങ്ങളായ പല പരിവത്തനങ്ങളും ഇക്കാലത്തു് സംഭവിച്ചു, 
സെമിദ്ദാരിസമ്പദായം ബ്രിട്ടിഷുകാര ഉണ്ടാക്കിവച്ചതാണ്മ്.. 
മുധഠംസാമ്മാജൃത്തിലും, അതിനുമുമ്വേയും ഇവിടെ സെമി. 

ദദാരന്മാ൪ എന്ന ഒരുതരം ഇടത്തരക്കാര ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, 

മുഗഥഠംസാമ്മാജ്യത്തില് കരം പിരിക്കാന് കരക്കുത്തകക്കാ൪. 

(14ഴണ്ഡം ദ്പചനലടാ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവര് മുഗളരുടെ അ. 
ധഃപതനത്തോടെ പാരമ്പയ്യാവകാശക്കാരുമായിത്തിന്നു,.. 
എന്നാ൯ കോണ്വാലീസു”പ്രഭുവിന്െറ ശാശ്വതനികുതി. 
വ്യവസ്ഥപ്രകാരം ഉണ്ടായ സെമിന്ദാരന്മാര്പോലെയുള്ളവ. 

രാണു” ഇക്കൂട്ടരെന്നും തെററിദ്ധരിക്കരുതു. ഇങ്ങനെ ഒരു 
കൂട്ടം ആളുകളെ നിയോഗിച്ചതിന്െറ രഹസ്വം ബെ൯റിങ്ക് 
പ്രഭുവിനെറ ഒരു ലേഖനത്തില് പറയുന്നു. “* ബ്രിട്ടീഷ് 
ഭരണം തുടന്നു പോകുന്നതില് വളരെ ആകാക്ഷയുള്ള വരും, 
സ്ഥലവാസികളുടെമേല് വകൂരെ സ്വാധിനതാശക്തിയുള്ള 
വരുമായ ഒരു വലിയ വിഭാഗം ജന്മിമാരെ ഈ (ശാശ്വത 

നികതി)വ്യവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്.?? കഷകരുടെ നിലയും, 

വ്ൃയവസായത്തിലേപ്പേട്ടിരുന്നവരുടേതിനോടൊപ്പും അധ 

പതിച്ചു. ക്ഷാമങ്ങളും നിര്ദ്ധനത്വവും നാട്ടില് പരന്നു. 

ഇന്ഡ്വയിലെ മററനേകം തൊഴിലുകളും നശിച്ചു... 

തഞ്ചാവ്യ൪, പുനാ, കാശി മുതലായ സ്ഥലതളിലെ ഓട്ട്... 

ചെമ്പ” മതലായ ലോഹമത്€ംകൊണ്ടള്ള പണികംം, തആഭര. 

ണത്ഃളുടെ നിമ്മഠണം, കൊത്തുവേലമുതലായവയും ക്രമേണ 

അധഃപതിച്ചു, കപ്പതനിമ്മാണത്തില് ഈ രാജ്ൃക്കാക്കു.. 

ണ്ടായിരുന്ന സഥ൦നവും നഷ്ടപ്പെട്ടും 

എധംവിധങ്ങ ളയ അപക്ഷത്അിനു് ബ്രിട്ടീഷു ഗവ: 

ണബെ൯ന്റ് ഫൃത്രതേമും ഉത്അതരവഠദിക്ളണെന്നുള്ളതിനെ 
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പ്യ൦ഠി അഭിപ്രഠായവൃത്വാസമണ്ടു്. ഡാക്ട൪ റഷ” ബ്ര, ക്കു 

വില്വംസു” പഠയുന്നു:  44ഇന്ഡ്യയിലെ ധ്ൃവസായി കളെ. 

ആതനവും ക്രമാധികഥഗുണങ്ങളുള്ള തും യന്ത്രശക്തിയാല് നട 

അപ്പെടുന്നതും ആയ ബ്രിട്ടീഷു വ്യവസായങ്ങളുടെ ആക്രമണ 

ത്തില്നിന്നു രക്ഷിക്കാന് നടപടി എടുക്കാത്തതിനു 
ബ്രിട്ടീഷു അധികാരികളെ കററപ്പെടുടത്തുന്നവര് അക്കാ 

ലത്തെ രാജ്ൃതന്ത്രജ്തമാര ഈ വിഷയങ്ങളെ ശുദ്ധമേ 

നവീന നിലയിത്നിന്നാണു” നിരീക്ഷണംചെയ്കതെന്നു 

നമ്മതിക്കാതെ തരമില്ല? എന്നാല് ബ്രിട്ടീഷുകാക്ക് അവ 
അടെ സ്വന്തം വ്യവസായങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള 

അറിവു” അന്നുണ്ടായിരുന്നുവെന്നു നമുക്കു പ്രയാസം കൂടാതെ 
കാണാധുന്നതാണ്. ഏതായാലും ബ്രിട്ടീഷു ഇ൯ഡ്വയുടെ 

സീമകഠം ധികസിച്ചുവരുന്തോവം രാജ്യത്തിന്െറ സാമ്പ 
ത്തികനില അധഃപതിച്ചവെന്നുള്ളതും, ഇതു പരിഹരിക്കു 
ന്നതിനായി അവര് വളരെയൊന്നും ചെയ്തി ല്ലായെന്നുളളതും 
പ്രസ്ലാവ്ൃമാണു്. ബ്രിട്ടിഷിന് ഡ്വന് ഭരണകത്താക്കന്മാരില് 
വകൂരെ സമത്ഥനെന പേര് ആജ്ജിച്ച സര് ചാറല്സു" 
മെറഠ്ക്കാഫു” ഏ. ഡി. 1830ല് ഇന്ഡ്വയില് കണ്ട 
തായി വിവരിക്കുന്ന സുശക്തവും ഐശ്വയുസംപുണ്ണവു 

മായ ഗ്രാമിണസമുദായക്ങം പത്തൊന്പതാം തആററഠാ 
ണ്ടിരെറ രണ്ടാമത്തെ അദ്ധാഭാധഥത്തോടെ വളരെ താഴ്ന്ന 

ഒരു നിലയില് എത്തിച്ചേന്നു, ഏകദേശം രണ്ടായിരം 
കൊല്ലത്തോളം വാണിജ്യലോകത്തു” അസൂയാര്ഹമായ ഒരു 
സ്ഥാനം കൈവ ശപ്പെടുത്തിയിരുന ഇന്ഡ്യ ഇക്കാലത്തു് 
ക്രമേണ പാശ്ചാത്വരാജ്യങ്ങളൂിലേക്കു വേണ്ട അസംസ്കൃത 
സാധനങ്ങഠം നിമ്മിക്കുന്നതിനും അവിടെനിന്നുള്ള സംസ്കൃത 
സാധനങ്ങഠം വിഠറഴിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു കമ്പോള മായി 
അധഃപതിച്ചു. 

൬105൦ സ൩ഠ 101ന൦ 1൨൦ 132051 മധഥഠന്ല്ടട ഠാ 
൬01 ലയന ട1ലാട 10 2020൧ 120൦൩ നനഡ്ദഗ്സ്നട 
ആള്ച്നട ൨൦ നണ ൩0 ഠഴഗസ്യനല്സന്സ്നള 20൦൭൩9൭6 ബ്ബ്ഠ- 
റി 197 11൨൦ ഇഠഡണ-ഠസ്സ൦ണ 13നധ്ട൨ നടന, ൦ 0111൦൨ 
10 മുടടധണ൦ 1112 ഠസണ്ബാഠ7ണ 55൦5൩൦൭൩ 2ലേഠ്ലി 
4155൦ 07011൩ 70൬ 9 ധല്ഴ ൩൦00൦൩ ടന്. 



അഭ്യ്യായാ 4. 

നീ പ്പാഠംയുദ്ധം, പിന്ഡാരിയുദ്ധം, മൂന്നാം 

മഹാരാഷ് ട്രയുദ്ധം. 

എ. ഡി. 1813 മുതല് 1892 വരെ ധവണ്ണ൪ജനറലാ 
യിരുന്ന ഹേസ്റ്റിംഗ്സു'പ്രഭുവിന്െറ ഭരണകാലത്തു” മുന്നു 
യുദ്ധങ്ങഠം നടന്നു. ഇതില് മുന്നിലും ഇംഗ്ലീഷുകാക്കു വിജയ 
മുണ്ടായി. 

നി പ്യാഠംയുദ്ധം ഏ, ഡി. 1811---ഏ. ഡി. 1816. 

നി പ്പാഠംരാജ്യത്തിലെ ഗ്രുക്കാവറ്റുക്കാക്കു ബ്രിട്ടീഷു 
ഗവണെന്വമായി മൈത്രിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. പല അധ 
സരങ്ങളിലും ഗ്രുക്കാക്കാര് അവരുടെ തെക്കേഅതിര്ത്തി 
ലംഘിച്ചു” ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സ്ഥലങ്ങഠം തആക്രമിച്ചുവന്നു. 
ഏ. ഡി. 1814-ല് ഇപ്പകാരമൊരു “സംഭവം നടന്നപ്പ്ോഠം 
ഹേസ്റ്റിംഗ് സു” നീപ്പറോരാജ്യവുമായി യുദ്ധം ചെയ്യാന് 
തിരുമാനിച്ചു. 

ഹിമാലയന് പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ഠാതാഗതവഖൈഷമ് 

ങ്ങളും, ഗ്രക്ഠാക്കാരുടെ ദുഡ്ധതയും യുദ്ധപാടവവും നിമിത്തം 

ബ്രിട്ടിഷ് സൈന്യം വളരെ ബഭ്ധിമുട്ടുകഠം സഹി ക്കേണ്ടി 

വന്നു. എങ്കിലും ഒട്ടവില് ജനറല് ഭഓാക്ക് ററര്ലോണി' 

നീ പ്പാഠം സേനാനായകനായ അമരസിംഹനെ തോല്ലിച്ചു' 
അവരുടെ തലസ്ഥാനമായ ഖാററ്മാന്ഡുവരെ എത്തി, 
അദപ്പാഠം അവര് കീടടെങ്ങുകയും സഗാളിസസ്ധി പകാരം 

ഒ. ഡി. 1810-ല് യുദ്ധം അവസാനി പ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. 

സഗഥാ തളി സന്ധിയിലെ വ്വവസ്ഥകഠം. 

ഗാ൪വാ€ം, കുമാവോണ്, ഹിമാലയന് താഴ്വരയില് 

ഏതാനും പ്രദേശത്ഭംം എന്നിവ ഗ്ര്ൂദ്രൊ മാര്, ഇാഗ്ഗ്ീഷു 



വ
ി
ം
 

വ
 

ത്
രി

 
൬
൫
 

സ
.
 

റ
ി
ം
 

ത
യ
ി
 

ന
ാ
ത
്
ത
ത
്
ാ
ം
 

ാ
ക
്
ഡ
 

വ
്
ത
്
മ
്
യ
ാ
പ
ി
ഭ
്
ര
ര
 

അ
ബ
്
ക
്
്
ട
ം
 

ച
്
ച
സ
 

ത്
തി

ം 
ന
്
യ
 

പ
 

ഡ
ി
ം
 

]
 

ലി 

താ പ് ണത 

മുള് 

നാട്ടു 

യുദ്ധക്മമു 

യ
ി
 

7 
6
.
 

ര്
 

ഴ്
 

1
]
 

ന്
 

ഴ്
 

ം 
ച
 

7 

7 
ഷ്

 
ി
 

മ
്

"
 

ഗ്
,
 

ി 
റ
 

ഗ
്

:
 
&
 

ഴ
്

 റ
ി
 

[
ം
 

ഴ 
ച
്

ി
;
 

യ
്

 

ഷ് 
ി 

എ 
ധബ്വറാ€,ണ്. 

0 

ഥ
ി
 

ശ്വോം8 ൩. 

ര 
ക
.
 

പ
ി
പ
ി
പ
ി
 

പ
 

പ
 

മൂ
പി
ം 

യ
ാ
ക
ു
ം
 



2 

കാക്ക വിട്ടുകൊടുത്തു. ഈ പ്രദേശത്താണു' പ്രസിത്ഥ സുഖ 
വാസസ്ഥലങ്ങളായ സ,ലോ, മുസ്സേറി, ആല്മോറാം 
നെയിനിടാല് മുതലായവ സ്ഥിതിചെയ്യന്നതു”. 
ത്തം ൯ 

രണ്ടാമതായി ്രൂക്കാക്കാര അയൽരാജ്യമായ സിക്കി 
മിന്െറമേത അതുവരെ അവകഠശബപ്പട്ടിരുന്ന മേല് 
ക്കോയ മ ഉപേക്ഷിച്ചു. ബ്രിട്ടീഷ്ുകാര സിക്കിം രാജാവു 
മായി വേറൊരു സന്ധിചെയ്ത് സിക്കിം വശത്തോക്കി. 
യ്രക്കാക്കാരുടെ കൈയിതനിന്നും കിട്ടിയ ഹിമാലയന് 
താഴ് വരപ്രദേശങ്ങളില് ഏതാനും ചിലതു” സിക്കിംരാജാ 
വിനു വിട്ടുകൊടുത്തു. മൂന്നാമതു” നീപ്പാഠം തലസ്ഥാനത്തു 
ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് റസിഡന്റിനെ സ്വീകരിച്ചു. 

നാലാമതായി ഥ്രൂക്കാവറ്റുക്കാരെ ബ്രിട്ടിഷ് സൈന്യ 

ത്തില് ചേരാന് അനുവദിച്ചു. അവര് ഇന്ഡ്വയ്ക്കും 

ബ്രിട്ടീഷയകാക്കം പല അവസരങ്ങളിലും പ്രശസ്തമായ 

സേവനം നല്കിയിട്ടുണ്ട് . 

പിന് ഡാരരിയുദ്ധം. ൫. ഡി. 1817--ഏ. ഡി. 1818. 

രാജ്യത്തിലെ പൊതുരക്ഷയ്ക്ര, സമാധാനത്തിനും വലു 

തായ ഹാനിവരു ലയി; , പിന് ഡാരികംം എന്നറി 

യപ്പെട്ടിരുന്ന കൂട്ടക്കവച്ച സംഘത്തില് ഹിന്ദുക്കഠം, മുസൽ 

മാന്മാ൪, അറബി കം, മഹാരാഷ 6൭൪, കാട്ടവക്ശുക്കാര് എന്നു 

വേണ്ട മററനേക വി ഭാധാങ്ങള1ല്.പ്പെട്ടവര് ഉാംപ്പെട്ടിരുന്നു- 

അമീ൪ഖാന്, കരീംഖാന്, ചിറ, ദോസ്ത് മുഹമ്മദ്ദ് തുട 

ങ്ങിയ പല നായകന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തില് ഇവര് ഇന്ഡ്യ 

യുടെ നാനാഭാഠാങ്ങളിലും കൊള്ളയും കവച്ചയും ചെയ്ത് 

സ്വൈരജീവിതം അസാദ്ധ്യമാക്കി തീത്തു. സാധാരണമായി 

അവര് മഹാരാഷ ടസൈമ്പത്ളുടെ പിന്നാലെയാണ് 

പ്രയാണം ഒ ചയ്തു! വന്നതു ഏ. ഡി. 1816-ൽ ഇവര് 

വടക്കേ സക്കാര് രം പ്രവേശിച്ചു അനേകം ഗ്രാമങ്ങളെ. 

ചുട്ടെരിച്ചം വഴിയാത്രക്കാരെ ആയിരക്കണക്കിന് 

കൊലചെയ്ത പൊതുജനങ്ങളെ. ഭീഷണി ഒ പ്പ $ ത്തി. 

ഫഹേസ്ററിങ്സ് പ്രഭ ഈ കവച്ചസംഘത്തെ അമച്ചചെയ്യു 
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ഖാന് നിശ്ചയിച്ചു, സര് തോമസ് ഹിസ്ലേപപ്പിലന്റ 

ജനതൃത്വത്തില് ഒരു വലിയ സൈന്യത്തെ അതിലേയ്ക്രായി 

നിയോഗിച്ചു, ബ്രിട്ടിഷ സൈന്യം പിന്ഡാരികളുടെ 

മാഠംവായിലും മദ്ധ്യഇ൯ഡ്വയിലുമുള്ള രഹസ്വസങ്കേതങ്ങം 

വളഞ്ഞ. സൈന്വവലയം അട$പ്പിചചടപ്പിചു വന്നപ്പ്രോഠം 

കളിച്ചിരിക്കുവംന്൯ സാഭ്ധ്യമല്ലാതെ വരുന്ന വന്പമൃഗങ്ങളെ. 

പ്പോലെ പി൯ഡാരികഠം പറത്തുചാടി. അവരില് ചിലര് 

യുദ്ധംചെയ്തു മരിക്കുകയോ കിടെങ്ങുകയോ ചെയ്തു, ചിലര 

വനാന്തരങ്ങളില് ഓടിയൊളിച്ചു ക്രൂരമൃഗങ്ങംക്കിരയായി. 

കീഴടങ്ങിയ ചിലരെ, മേത് സ്വൈരജീവിതം നയിചധയകൊ 

ക്ളാമെന്നുള്ള വാധഥ്ദാനപ്രകാരം മാപ്പകൊടുത്തു് അവക്കു 

പതിച്ചകൊടുത്ത ഭൂമികളില് താമസിച്ചകൊള്ളന്നതിനനു 

വദിച്ചു. പിന്ഡാരികളെളെക്കൊണ്ട് പിന്നൊരുകാലത്തും 
നാട്ടില് ഉപദ്രവമണ്ടായില്ല. 

ൂന്നാംമഹഫാരാഷ്ട്രയുഭ്ധം, ഏം, ഡി. 1817-എ. ഡി. 1818. 

പിന്ഡാരികളെ അമച്ച ചെയ്തു്” അവരുടെ രഹസ്വ 
മിത്രങ്ങളായി രുന്ന മഹാരാഷ്ട്രക്ക് _ രുചിക്കു കയില്ലെന്നറി 
യാമായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഹേസ്ററിങ്സ് നേരത്തേതന്നെ 
മഹാരാഷ ട്രരെ നയതന്ത്രംകൊണ്ട് ഇണക്കി വച്ചകൊള്ള 
വാന് ശ്രമിച്ചിരുന്നു, എങ്കിലും ഏ, ഡി. 1817 നവംബ 
ഠില് പേഷ്വാ ബാജിറാവു ദ്വിതീയന് അക്ഷമനായി പൂനാ 
യിലെ ബ്രിട്ടിഷ് റസിഡന്സി ആക്രമിച്ച് തീ വെച്ചു, 
ഇതിനോടൊപ്പം നാഗ പ്പുരിലെ ഭോണ്സ്സേയും, ഇന്ഡോ 
തിലെ ഹോഠംക്കാറം ഇളകി. അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ മഹാ 
രാഷ ട്രയുദ്ധമാരംഭിച്ച. 

പേഷ്വാ ബാജിറാവു ദ്വിതീയന്െറ സൈന്വം ആഷ്ടി, 
കെര്ക്കി എന്നീ യുദ്ധങ്ങളിലും, ഭോണ്സ്നേ നാഥപ്പരിലും 
അതിനടുത്തുള്ള സിതാബാഠംഡിയിലും, ഫഹോഠാക്കാര് 
മാഹിഡു പൂരിലും വച്ചു് പരാജിതരായി, ഏ, ഡ്, 1918.ത 
ബാജിറാവു സര് ജോണ് മാല്കോമിനു” കീ൭ടത്മി. എം ഡി, 
1 519-ത മഹാരാഷ്ട്രരുടെ ബലമേറിയ അസിര്൪ഠാ൪ കോളു 
പിിടിക്കപ്പെട്ടതോടുകൂടി യുദ്ധം അവസാനിച്ചു, 



ളക: 

ബാജിറാവുവിനു എട്ടുലക്ഷം രൂപ പെന്ഷന് കൊടു: 
ത്ത ബ്വിട്ടീഷുകാർ അദ്ദേഹത്തെ കാണ്പൂരിനു” സമീപമുള്ള: 
ബിത്ത൪ എന്ന ഗ്രാമത്തില് താമസിച്ചുകൊള്ള ന്നതിനനുവ 
ദിച്ചു, അതോടുകൂടി] പേഷ്വാസ്ഥാനം നിത്തലാക്കി.. 

ശിവാജിയുടെ വംശജനായ പ്രതാപസിംഹനെ സററാറഠാ: 
യില് രാജാവായി പ്രതിഷ്ടിച്ച. പേഷ്വായുടെ രാജ്യ; 
ത്തിനെറ കുറെഭാധാം ഈ രാജാവിനു” വിട്ടുകൊടുക്കുകയും: 
മററ ഭാധങ്ങഠം ബോംബേ സംസ്ഥാനത്തില് ലയിപ്പിക്കു 

കയം ചെയ തൃ ഹോഠക്കാവടെ രാജൃത്തിനന്െറ അധിക. 
ഭാധാവം ഭോണ്സ്സേയുടെ സ്ഥലങ്ങറം മിക്കതും അവക്കു 

രണ്ടകൂട്ട ക്കും നഷ്ടമായി. ഇപ്രകാരം മഹാരാഷ് ട്രരുടെ: 
, ശക്തി അധഃപതിച്ചു, 

യുദ്ധങ്ങലംകൊണ്ടുതന്നെയല്ല, സമാധാനപരമായ പ്പവ 

ത്തനങ്ങഠംകൊണ്ടും ഹേസ്റ്റിങ്സ് പ്രഭ ബ്രിട്ടീഷിനുഡ്യയുടെ: 

അധി കാരാതിത്തികംം വികസിപ്പിച്ചു. രാജപപട്ടാണാ 

യിലെ ഉദയപുരം, ജോഡ പരം മുതലായ സംസ്ഥാനങ്ങള്ളെ. 

മഹാരാഷ് ട്രരടെ അധീനതയില്തനിന്ന വിമുക്തമാക്കി 

ബ്രി ഭരീഷുകാരുമായി ദുഡ്ധമായ സന്ധിബന്ധത്തില് ഉപ്പ, 

ടുത്തി, 

ഇന്ഡ്വയില് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അധീശ ശക്തി. 

സ്ഥാപിക്കുവാന് സഹായിച്ച ക്രൈവു”, വെല്ലസ്ധി മുതലായ: 
വരുടെ കൂട്ട മതില് ഹേസ്റ്റിങ സ് പ്രഭവം, ഉന്നതമായ ഒതു 

സ്ഥാനം ആജ്ജിച്ചിട്ടണ്ട് 

അദ്ധ്യായം, റ 4 

ബമ്മായുദ്ധങ്ങറം ഒന്നും രണ്ടം. 
രി 

൯ ഡ്വയുടെ കിഴക്കു൨ശത്തു കിടക്കുന്ന ബമ്മാ രാജ്യം 

ഇന്ന് സ്വതന്ത്രയാണെങ്കിലം അതു കുറെക്കാലം ഇന്ഡ്യ 

ത ) ആൂന്നു. ൨. ത്ത യോടൊപ്പം ബ്രിട്ടിഷുകാക്ക ധീനമായിരുന്നു. മ്മയില് 
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ബ്രിട്ടീഷ” ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചതു മുന്ന ഘട്ടങ്ങളു.! 
ലായിട്ടാണു്. ഇതില് ഒന്നും രണ്ടം ഡട്ടുങ്ങഥം, അതായതു 

ഒന്നും രണ്ടും ബമ്മായദ്ധങ്ങഥം ഈസ്റ്റിന് ഡ്വാക്കമ്പനിയുടെ: 
കാലത്തായിരുന്ത . $ 

ഒന്നാംബമ്മായുഭ്ധം, എ, ഡി, 1894-എ. ഡി, 1896. 

പതിനെട്ടാം നൂററാണ്ടിനെറ മുദ്ധ്യത്തില് ഉത്തര 
ബമ്മയും ദക്ഷിണ ബമ്മയം ആട്ട്ഠ്ം്രായി്ട്ല രാജവംഠര 
ത്തിന്െറ അധീനതയില് ഒന്നായിത്തീര്ന്നു. ബ്രിട്ടിഷുകാ 

രമായി ഇവക്ക് തീരെ സാഹാര്ളമില്ലായി രുന്നു. ഇവരുടെ. 
ആക്രമണങ്ങളില്നിന്നു് രക്ഷ തേടി പലരും കമ്പനിയുടെ. 
വക ചിററഥാങ് പ്രദേശത്തു കടന്നു, പല അവസരങ്ങ 
കിലം ബമ്മയിലെ സൈന്യം ബ്രിട്ടിഷതിത്തികഠം ഭേദിച്ച. 
ഏ, ഡി. 1898. അവര് ഷാപരി) എന്ന ദ്വീപ് കൈവശ 
പ്പെടമ്തിയതോടെ ബരിട്ടിഷി൯ഡ്വയടെ കിഴക്കേ അതി 
ത്തിയ!അ ഒരാപതഫട്ടം സംജാതമായി. അന്നത്തെ ഗവ 
ണ്ണ൪ ജനറലായിരുന്ന ആമേഴ്സ്ററ് ൨ ഭ യുദ്ധപ്പരഖ്വാപനം- 
ചെയ്യാ൯ നിര്ബന്ധിതനായി, 

ഈ യൃയദ്ധം നടന്നതു” നാല്” സമരമുഖങ്ങളിലായി 
ട്ടാണു , അതായതു ആസ്സാം, അരയ്ക്രാ൯, ഐരാവതീനദി 
യുടെ കിഴ ത്തീരം, ടെനാസ്സറിം എന്നീ പ്രദേശങ്ങളില്. 
ആരംഭദശയി ത ചിററഗാങ് ഡിസ്ര്രിക്രിലുള്ള രാമു എന്ന 
സ്ഥല വച്ചു” ബ്രിട്ടീഷുകാക്ക് ഒരു തോല്വിയുണ്ടായി. 
ബമ്മാദെസന്ൃത്തിന്െറ നേതാവായ ബന്ഡുലാഖയ 
ബ്രിട്ട ഷു സൈന്പാധിപനായ സര് ആരച്ചിബാഠംഡു” 
ക്യഠാഠബെല് പെഗു പ്രദേശത്തുള്ള (തെക്കേബമ്മാ) ഡോണാ 
ബച്ഛ് ഹന്ന സ്ഥലആവച്ചു' തോല്ലിച്ചു് വധിച്ചു, ഐരാവതീ 
തടം വയി ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യം ബമ്മാരാജാവിന്െറ തല 
സ്ഥഠനമായ ആവായുടെ നേക്കു് തിരിച്ചു, എന്നാല് അവര് 
യെ൯ഡാബബ എന്ന സ്ഥലത്തെത്തിയപോറം ബമ്മാക്കാര് 
കീഴടങ്ങി അവിടെവച്ചു” ഒരു സന്ധിചെയ്തു, (ഏ. ഡി,, 1896.) 
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സ്സന്ധി വൃ വസ്ഥക€ം, 

ഒന്നാമതായി ബമ്മാ രാജാവു” തന്െറ കൈവശം ഇരു 
ന്നിരുന്ന ആസ്സാം പ്രദേശങ്ങള്ം, അരയ്കാന്, ടെനാസ്സ്ററിം 
ഇവ ബ്രിട്ടീഷുകാക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു, രണ്ടാമതായി അവര് 
മണിപ്പരം രാജ്യത്തിന്െറ സ്വാതന്ത്ര്യം ആദരിക്കാ മെന്ന് 
സമ്മതിച്ച. മുന്നാമതായി നഷ്ടപരിഹാരാത്ഥം അവര് ബ്രി 

“്ത്തീഷ്യകാ ക്ക് ഒരു കോടി രൂപാ കൊടുക്കുകയും ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് 

പ്രതിപരുഷനെ അവരുടെ തലസ്ഥാനത്തു സ്വീകരിക്കു 
കയും ചെയ്തു, 

ബമ്മയുമായുള്ള കച്ചവടബന്ധം:--- ബമ്മയിലേയ്ക്ക 

പോയ ബ്രിട്ടീഷു”പ്രതിപുരുഷന് ആ രാജ്യവുമായി ഒരു 
വാണി ജ്യസഖ്യം ചെയ്തു, ഇതുമൂലം ബമ്മയുമായി ബ്രിട്ടീഷു 
കാക്ക വാണിജ്യബന്ധം തുടങ്ങുവാൻ സാധിച്ചു. എന്നാല് 
ബമ്മാക്കാർ ആദ്യമെതന്നെ അത്ര സാമനസ്വം കാണിക്കാ 
തിരിക്കയും കച്ചവടത്തിന് പല പ്രതിബമ്ധങ്ങളു ണ്ടാക്കു 

കയും ചെയ്തു, അതിനാല് പലതരത്തിലുള്ള കഴപ്പങ്ങളുണ്ടാ 
വൃുകയും ഒട്ടധില്ത ബ്രിട്ടീഷ പ്രതിപുരുഷന് ഇന്ഡ്വയി 
ലേയ്ക്റ, മടങ്ങുകയുംചെയ്കു. ഏ, ഡി. 1 959 ആയതോടെ 

സ്ഥിതിഠാതികം വളരെ വഷളാവുകയും അന്നത്തെ 

ധാ വണ്ണ൪രജനറലായ ഡതഹാസിപ്രഭള രണ്ടാം ബമ്മായുഭ്ധ 
മാരംഭിക്കുഷയും ചെയ്തു, 

രണ്ടാം ബമ്മായുദ്ധം:__ഏ, ഡി, 1859. 

ഈ യുദ്ധം ഏ., ഡി. 18529 മാര്ച്ചുമാസംമുതല് 
ഏ, ഡി. 1852 ഡിസംബര്വരെയുള്ള പത്തുമാസക്കാലമേ 
നീിണ്ടുനിന്നുള്ള. വളരെക്കാലമായി നിലവിലിരുന്നുവന്ന 

അസുഖങക്ങറഠാക്കു പുറമെ പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു പ്രകോപന 

മായിരുന്നു യുദ്ധംതു ടങ്ങുവാന് ഇടയാക്കിയത്. വാണിജ്ൃ 

സാകയ്യങ്ങഠം നിക്കം ചെയ്യാനുള്ള ചച്ൃകഠംക്കായി ബമ്മ 
യിലേക്ക് ഡല്ഹാസി അയച്ച ബ്രിട്ടീഷു ദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ 

ഖെ മ്മാക്കാര് അപമാനിച്ചു എന്നുമ്ളതായിരുന്നു ആ കാരണം. 



ക് 

യുദ്ധം ഗ്രസ്വകാലത്തേയ്യ്കേ, ഉണ്ടായി രുന്നുള്ള വെങ്കിലും 

തല്ഫലം നിഞ്ചിതമായിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് മെസന്യാ 

'ധിീപനായ ജനറല് ഗോഡ് വിന് ഐഐരാവതീനദിമഖ 

ത്തുള്ള മിക്ക പ്രധാനനഗരങ്ങളും (റജൂണ് ഉംപ്പുടെ) കൈവ 

ശപ്പെടുത്തി. യുദ്ധാവസാനത്തില് പ്രത്വേകം സന്ധിയൊന്നു 

.ുണ്ടായില്ല. തെക്കേബമ്മാ (പെഗു) ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൈവ 

രമാക്കി]. വളുരെക്കാലത്തേയ്ക്കക് ബമ്മാക്കാര് പെഗു വീണ്ടെ 

കടക്കുന്നതിനു” ശ്രമി ച്ചുകൊണ്ടി രുന്നുവെങ്കിലും ൭ പ്രദേശം 

ബ്വിട്ടിീ ഷി൯ന്ഡ്വയുടെ ഭാഗമായി. 

ഭരത പുരാക്രമണം:--ഡ്ും, ഡി, 1596. 

ഒന്നാ ംബമ്മായുദ്ധം നടത്തിയ തആമേഴ സ്റ്റ പ്രഭവിന്െറ 
കാലത്തു് വേറൊരു ചെറിയ സംഘട്ടനം നടന്നു. ഫഹേസ്റ്റിം 
സു” പ്രഭളവിന്െറ കാലത്തു് രാജപുട്ടാണയിലുള്ള പല 
രാജാക്കന്മാരും ബ്രിട്ടീഷുസംരക്ഷണത്തില് ആയ വിവരം 

“പ്രസ്ലാവിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ. ഇക്രൂട്ടത്തി ലൊന്നായിരുന്നു 
ഭരതപുരം. അധിടെ എ, ഡി. 1820-ല് പ്രായപൂത്തിയാ 

കാത്ത ഒരു രാജാവു” വാണിരുന്ന, തരാജാവിനെ നീക്കം 
ചെയ്തു് അധികാരം കൈയ്കലാക്കുവാന് ആ രാജവംശത്നില് 
പ്പെട്ട മുരജ൯സാല് എന്ന ഒരാഠം ശ്രമിച്ചു. ഒരു ബ്രിട്ടീഷു 
സൈന്യാധിപനായ കോ ംബര്മിയര്പ്രഭള ഭരതപരത്തെ 
ബലമേറിയ കോട്ടപിടിച്ചടക്കി ബാലനായിരുന്ന അവിട 

“ത്തെ രാജാവിനെ സംരക്ഷിച്ചു. ഇരുപതുകൊല്ലങ്ങഠംക്കു 
മുനപു ഇതേസ്ഥലംനിരോധിച്ചതില് പ്രഭുവിന് (വെല്ലസ്സി 
യുടെ കാലത്തു”) പരാജയമുണ്ടായല്ലേം. അന്നു” ബ്രിട്ടീഷു 
കാക്കുണ്ടായ അപകിീത്തി ഏ. ഡിം 1896.ത ഇങ്ങനെ 
പരിഹ്യൃതമായി. 



അദ്ധ്യായം 6. 

ഒന്നാം അഫ ഗാ൯യദ്ധം-_സിന് ഡാക്രമണം, 

മിനേറാ പളവിനെറ കാലംമുതല് തന്നെ റഷ്ച്യയെപ്പു. 
ററിയുള്ള ഭീതിമുലം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ശ്രദ്ധ ഇന്ഡ്യയുടെ: 
വടക്കുപടിഞ്ഞാവളള അതിത്തിയില് പതിഞ്ഞിരുന്നു. 

അവിടെ പല സംഭവവികാസങ്ങളുണ്ടാവുകയും ബെ൯റി്ം 
പ്രഭുവിനന്െറ പിന്ഗാമിയായ ആക്ക്ലന്ഡു പ്രഭുവിനെ. 
കാലത്തു ഒന്നാം അഫ് ഗാന്യുദ്ധം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നാശ 

കരമായ സമരാഗ്നിയില് ബ്രിട്ടിഷുകാര ചെന്നു പതിക്കു 

കയുംചെയ്തു. ഈ യുദ്ധം എ, ഡി, 1898 മുതല് ഏ, ഡി. 
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യുദ്ധദഹതൃക്കജഠായ സംഭവങ്ങറം, 

പത്തൊന്പതാം തആൂറഠാണ്ടിനെറ ആദ്യംമുതല് അഫ് 

ഗാനി സ്ഥാനില് പല ആഭ്യന്തരക്കുഴപ്പങ്ങളു ണ്ടായിരുന്നു. 

ഡുറാനി എന്നും'ബാരക്ക് സായി എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന രണ്ടു 

വറ്റുങ്ങഠംതമ്മില് വളരെക്കാലമായി മത്സരവും സ്സു൪ര്ഭ്ധയും വ 

ഉ അുവരികയായിരുന്നു. ഇന്ഡ്യയെ പല പ്രാവശ്വവും ആമ്ര 

മിക്കുകയും, മഹാരാഷ് ട്രരെ എ, ഡി. 1701-ലെ മൂന്നാം പാ 

നി പ്പട്ട് യുദ്ധത്തില് തോല്പ്പിക്കുകയും ചെയ്ത അഹ്മദു ഷ 

അബ്ദാലി ഡുറാനിവംശക്കാരനായിരുന്നു. ആ വംശത്തില് 

പ്പെട്ട ഷാഷുജയെ സിംഹാസന ഷ്ടനാക്കി, ബാക്ക് സായി 

വംശത്തില്പ്പെട്ട ദോസ്ത് മുഹമ്മദു, അഫ ഗാനി സ്ഥാന।ലെ 

അമീ റായ, ഇതെല്ലാം അഫ്ഗാനി സ്റ്റാനന്െറ ആട്യന്തരകാ 

ര്യങ്ങളെ ന്നല്ലാതെ, സാധാരണഗതിയില് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ 

പ്പ്യോലള്ളൂ ഒരു വിദേശശക്തിയുടെ താൽപ്പയുമായി കരുത 

പ്പെടാവന്നതായിരുന്നില. എന്നാല് റഷ്വയുടെ ശക്തിയെ 

ററി ഇംഗ്ലണ്ടിനു” വലിയ ആശങ്ക ജനി ച്ചിരുന്ന ഒരു കാല 

മായിരുന്നു അതു. ഫ്രഞ്ചുചക്രവത്തിയായ നെപ്പ്യോളുി 

യനും, റഷ്യ൯ചക്ര൨ത്തിയായ അലക്രാണ്ടെ ഒന്നാമനും 

കൂടി ച്ചേന്നു' അഫ് ഗാനിസ്പാ൯വഴി ഇന്ഡ്യയെ ഞക്രമിക്കു 



സം 

കമന്നു ഇംഗ്രീഷുകാ൪ ഭയപ്പെട്ടു, എ. ഡി- 1819-ലെ 
വാട്ടര്ലൂ യുദ്ധത്തോടെ നെപപ്പ്ാളിയ൯ യൂറോപ്പിലെ 

രാഷ്ട്രീയരംധഗജശുനിന് തിരോധാനം ചെയ്യേങ്കിലും, 
റഷ്യയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം പിന്നെയും നിലനിന്നു, മഭ്ധ്യ 
ഏഷ്യയിലെ പല ചെറിയ രാജ്യങ്ങളും റഷ കൈവശപ്പെ.; 

€ രി 

ടത്തിവരികയായിരുന്നു. റഷ്വയുടെ സ്വാധിനതാശക്തി 

പേഴ് സ്വയിലും സ്സുഷ്യമായി തുടങ്ങി. റഷ്യയുടെ പ്രേരണ 
മുലം പേഴ് സ്വ, ഹീററ൪് എന്ന അഫ് ഥാനുകാരുടെ സ്ഥലം 

ആക്രമി ചു. ഈയ സ്ഥലത്തുകൂടിയാണു' പേഴ്സ്വായില് 

നിന്നും അഫ് ഗഥനിസ്റ്റാനിലേക്കു ളള പ്രധാനമാറ്റും. അന്ന 
ത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് വിദേശകാര്യമന്ത്രിയായിരുന്ന പാല്മേജ് 
സ്റ്റ൯പരഭളവിനും ഇന്ഡ്യയിലെ ഗവണ്ണര്ജനറലായിരുന്ന 
ആക്ക് ലന്ഡ'പ്രഭവിനും അഫ്ഠാനിസ്പാനില് കൈക 
ഭത്തി റഷ്യയുടെ കിഴക്കോട്ടു മട തള്ളിപ്പാച്ചിത തടയേ 
ണ്ടതു' അത്യാവശ്യമായി തോന്നി, ദോസ്ത് മുഹമ്മദുമായി 
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ഒരു സ്ൃത്തിലേര്പ്പെടാന് ശ്രമിച്ചതു” വിഫലമായി _ 
അതിനുകാരണം പഞ്ചാബിലെ രാജാവും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ 
മിത്രവുമായിരുന്ന രണജിത്സിംഹന്െറ കൈയില് 
നിന്നും പെഷ്വാര് തനിക്ക് വീണ്ടെടുത്തു കൊടുക്കണമെന്നു. 
ദോസ്ത് മുഹമ്മദു ആവശ്യപ്പെട്ടതായി രുന്നു. സന്ധിശ്രമകം:. 
പരാജയപ്പെട്ടപ്പോഠം ദോസ്ത് മുഹമ്മദ്ദ് റഷ്യയുമായി അടു 
തതുടങ്ങി. ദോസ്ത് മുഹമ്മദിനെ മാററി ഷാഷ്യജയെ. 
സി ംഹാസനസ്ഥനാക്കാ൯ ആക്ക്ലന്ഡു” തീരുമാനിച്ച, 
ഈ തീരുമാനം ബ്രിട്ടിഷുകാരെ ഒരു വലിയ വിപത്തില്. 
കൊണ്ടചെന്നു ചാടിച്ചു, 

യുദ്ധഗതി യുദ്ധത്തിനു പുറപ്പെടുന്നതിനു” മുമ്പായി 

രണജിത സിംഹനും ഷാഷൂജയുമായി ബ്രിട്ടിഷുകാര ഒരു: 

ത്രി കക്ഷിസന്ധി ചെയ്തു. എന്നാല് ബ്രട്ടീഷ് സൈന്യത്തെ 
പഞ്ചാബില് കൂടി അഫ് ഗാനി സ്റ്റാനിലേക്കു് പോകുവാന്. 
രണജിത്തുസിംഹന് അനുവദിച്ചില്ല. അതിനാല് അവര്. 

സിന്൯ഡുവഴി പോകാന് നിര്ബന്ധിതരായി. സിന്ഡില്: 

കരടി പടനീക്കം ചെയ്യതു” അവിടത്തെ അമീറന്മാരുമായി 
മിനേറാ പ്രഭൂവിനെറ കാലത്തു” ചെയ്തിരുന്ന കരാര് ലംഘി 

ച്ചായിരുന്നുഖെന്ന് ഓമ്മിക്കേണ്ടതാണു്. കാ൯ ഡഹാര്-.. 

ഘസ്റ്റി വഴിയായി എ. ഡി. 1659-ല് ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്വം: 

കാബൂളില് പ്രവേശിച്ചു. ഷാഷൂജയെ സിംഹാസനാരോം. 

ഹണം ചെയ്യിക്കുകയും, ദോസ്ത് മുഹമ്മദിനെ തടവുകാര 

നാക്കി കതക്കട്ടയ്കയയ്ക്ുകയും ചെയ്തു. ഷാഷ്യജയുടെ. 

സാഹായുത്തിനായി ബ്രിട്ടീഷ് സേന കാബൂളില് താവള. 

മുറപ്പിച്ചു. ഇതുവരെ വിജയം ബ്രിട്ടീഷുകാക്കായിരുന്നു, 

എന്നാല് പെള്ടെന്നു” സ്ഥിതിഠാതികളില് ഒരു മാററം: 

വന്നു. അഫധാ൯കാര് ഷാഷ്യജയേയും ബ്രിട്ടീഷുകാരെയും: 

തീരെ വെരത്തിരുസ. ഏ, ഡി. 1841-ല് ഒരുദിവസം. 

അപ്രതീക്ഷിതമായി കാബുള.ില് ലഹമളയുണ്ടായി. അവിടെ. 

താമസിച്ചിരുന്ന ബേണ്സ്, മക്ക്നാട്ട൯ ഫന്ന ബ്രിട്ടീഷു 

ഭഭ്യാധാസ്ഥന്മാരെ ലഹള.ക്കാര വധിച്ചു. നടനാഭാഗങ്ങ 

തിലും അഫ്ഗാന്കാര് ഇളകി ബ്രിട്ടീഷുകാഴമാടു പക. 
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വീട്ടിത്തുടങ്ങി. കാബൂളിലെ ബ്രിട്ടീഷ് സേന ഭയന്നു 
കാബുറം വിട്ടു. അവര് ജനറല് ഡെയില് എന്ന ബ്രിട്ടീഷ 
സേനാനായകന്െറ നേതൃത്വത്തില് ജലാലബാദില് ഒരു. 
വിധം പൊരുതു നിന്നിരുന്ന സൈന്യവുമായി ഒന്നു ചേരാ 

മെന്നുള്ള ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ ജലാലബാദിലേക്കു് തിരിച്ചു. 
ഇടുങ്ങിയ മലയിടുക്കുകളി ലുടെ അവര് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഠം. 

ഇരുവശത്തുമുള്ള ഉയന്നസ്ഥാനങ്ങളുില് ഒളിച്ചിരുന്നു കൊണ്ടു" 
അഫ് ധാ൯കാര് അവരെ നിഷ്ടരരുണം വെടിവച്ചും പഠറകഠം. 
വീക്ക്കിയും കൊന്നുതുടങ്ങി. കാബുളില്നിന്നും പുഠപ്പെട് 

15,000 ഭടന്മാരില് ഒരെഠാററയംമാ ത്ൂംഡാക്ടര്. 
ബൈഡന്൯-__ജലാലബാദില് എത്തി. ഇതിനിടയ്ക്ക് 
കാബുളില്വച്ചു് ഷാഷയജയേയും വധിച്ചു, 

ഏ. ഡി. 1842-ൽ യുദ്ധം നടന്ന കൊണ്ടിരിക്കചെ 
തന്നെആൃക്ക'ലന്റുപ്രഭളവി നെറ പിന്ഗാമിയായി 
എല്ല൯ബറോപ്പഭള വന്നുചേന്നു. പുതിയ ൧൨ ൪ണ്ണ ജനറല് 
രണ്ട സൈന്യങ്ങഠം അഫ് ഗാനിസ്റ്റാനിലേയ്കയച്ചു. അവയെ 
നയിച്ചതു” പോളക്കു്, നാട്ട് എന്ന രണ്ടദ്വേ ഗസ്ഥന്മാരാ 
യിരുന്നു. ഇവര് കാന്ഡഹാറം, ഘസ്ത്റിയും വീട്ടൈടടത്ത 
ശേഷം കാബൂളില് പ്രവേശിച്ചു പല അക്രമങ്ങളും, പതി 
കാരനടപടികളും ചെയ്തു. അവര് മടങ്ങിവരും൨ഴി സോമ: 
നാഥക്ഷേത്രഅ ല്നിന്ന് അനേകം ശതവഷങ്ങാക്കു മുമ്പു് 
മുഹമ്മമു ഘസ്തുി കവന്നു കൊണ്ടുപോയിരുന്നഠെന്നു വിശ്വ 
സിക്കപ്പെട്ടിരുന രണ്ടു ഗേററക൦ം കൈവശ ഒ പ്പടുത്തി] 
ക്കൊണ്ടാണു' ഇ൯ഡ്ൃയിലെത്തിയതു”. ഹുല്ലന്ബറോ അത്ഥ 
തുന്ൃയതഞ്ങളായ വിള ംബരങ്ങളും മംഗള.പത്രങ്ങളും പുറപ്പെ 
വിച്ചുകൊണ്ടം വെവം പൊള്ളയായ ആര്ഭാടതംളോടുംകൂടെ. 
അവരെ സ്വികരിച്ചു. ദോസ്ത് മുഹമ്മദിനെ കല്ക്കട്ടയില് 
നിന്നു' വിട്ടയയ്ക്കുകയും അയാം അഫ ഗാനിസ്റ്റാനിലെ 

' അമിറാവുകയും ചെയ്തു. കുറച്ചു കാലത്തേയ്ക്ക്” അയാം. 
ബ്രിട്ടിഷുകാരോട്ട” അത്ര സരമനസ്വം കാണിച്ചുിരുന്നില്ലെ, 
ങ്കിലും, പേഴ്സ്യയ ല് റഷ്യക്കാരുടെ ശക്തി ൨ തന്നു വരുന്ന. 
[റി കണ്ടപ്പ്യോഠം ബ്രിട്ടീ ഷുകാരോട്ട” സന്മനസ്സുള്ളവനായ]]. 
തിന്നു, 
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സിന്ഡാക്രമണം:-ഏ, ഡി. 1849. 

സിന്ഡു പദേശം അഫ് ഥാ൯ അമീറിന്െറ നാമമാത്ര 
മായ അധീനതയിലുള്ള മൂന്നു അമിറന്മാര് ഭരിച്ചിരുന്നു. 
ഇവര് മിനേറായുടെ കാലം മുതല്ക്കു ബ്രിട്ടിഷുകാരുമായി 
സഖ്യത്തിലായിരുന്നു എന്നു തന്നെയല്ല ബ്രിട്ടീഷു സൈന്യം. 
സി൯ഡിരകൂടി അവരുടെ സമ്മതം കൂടാതെ പോയപ്പോഠം 
പ്പ്യോലം അവര് ബ്രിട്ടീഷുകാക്ക് വിപരീതമായി യാതൊന്നും 
ചെയ്തതുമില്ല. എങ്കിലും എല്ലന്ബറോപ്പഭള സി൯ഡു കീട 
ക്കാന് നിശ്ചയിച്ചു. ഇതു രണ്ടാവശ്യങ്ങംക്കായിട്ടായിരുന്നു. 
കടല് ത്തീരംവരെ സിന്ധനദിയും തീര പൃദേശങ്ങളും കച്ചവട 

സൌകര്യത്തിനായി കൈയ്യിലാക്കാനുള്ള സ്വാത്ഥതയും, പ 
ഞ്ചാബിലെ സിക്കുകാരുടെ ശക്തി തെക്കോട്ടു വ്വാപിക്കാതെ 

തടയന്നതിനുള്ള കരുതലുമായിരുന്നു അവ. രണ്ടും ബിട്ടീഷു 

കാരുടെ കേവലം ആവശ്യം മാത്രമായിരുന്നു. സര് ചാറത്സ് 

നേ പ്രിയര് അമീഠന്മാരെ മനഃപൂവ്വം പ്പകോപിപ്പിച്ച് 
യ്ുദ്ധമുണ്ടാക്കി. എ. ഡി, 1943--ത മിയാനി, ഡാബോ, 

എന്നി സ്ഥലങ്ങളിതവച്ചു അവരെ തോല്പ്പിച്ച് ഹൈദര 

ബാദ് (സി൯ഡിരെറ തലസ്ഥാനം) കൈധശപ്പെടത്തി, 

അമധിറന്മാരെ നാടുകടത്തി സിന്൯ഡു” ബ്രിട്ടീഷിന്ഡ്വയോള്ട് 

ചത്തു, 

അഭദ്ധായം നം 

സിക്കു യുദ്ധങ്ങം--ഒന്നും രണ്ടം, 

പതിനഞ്ചാം ശതാബ്ദത്തില് ഗുരു നാനാക്കു' ഒരു മത 

വിഭാധാമായി സ്ഥാപിച്ച സിക്കുകാ൪, മുഗം ചക്രവത്തി 

യായഭറംഗഥസേബിണ്െറ മതഭ്രാതൂനിമിത്തം ഗുരുഗോധിന്ദ 

സിംധിനന്െറ നേതൃത്വത്തില് ഒരു ബലമേറിയ സൈനിക 

ശക്തിയായി പരിണമിച്ചു, ഇവരെഖയല്ലാം ഇണക്കി 



പ്ര റ 

ച്ചേത്തു് സംഘടിത വും സുശക്തവുമായ ഒരു രാജ്ചക്കാ 

രാക്കി പഞ്ചാബില് (൫, ഡി, 17896--ഏ, ഡി, 1839) 
തരണജിത് സിംഹന് വാണിരുന്നു, ഏ, ഡി, 18 09-തസ 

ന ച് പ 
യി ഗ് മു 

റ് ക ജി ള് കാ കോട്ടാ ലി ജി യ് വിററ പ -- പുക മു ന് യു ക സ് റ 
ടാ 

വ് ന പോ ല്ാ ട് 
ട് ക് മ ടാ! 1 

അമുതുസരസ്സിഒല സന്ധിപ്രകാരം സട്ട്ലജ് നദിയ്ക്ക് തെക്കു 
വശമുള്ളതും ബ്രിട്ടിഷ് മേല്ക്കോയ്മയ്ക്കു* വിധേയമായതു 
മായ ഭാഗങ്ങളില്  പ്രവേശിക്കുന്നതല്ലെന്നു” അള്ളേഹം 
പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരുന്ന. ഏ, ഡി, 1889-ല് അദ്ദേഫത്തിബെറ 
മരണംവരെ ഈ പ്രതിത്ഞ പരി പാലിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാല് 
അദ്ദേഹത്തിന്െറ കാലശേഷം സിക്കു സൈന്യം സട്ട്ലജ് 
നദി കടക്കുകയും ഒന്നാം സിക്കുയുദ്ധമുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. 

ഏ. ഡി, 1830-ല് രണജിത”സിംഹ൯ മരിച്ചപ്പോ €ം 
പഞ്ചാബില് ഒരു സ്ത്രംഭനാവസ്ഥയുണ്ടായി, ഒടുവില് ആദ്ദേ 
ചഛഹത്തിന്െറ അഞ്മുവയസ്സമാത്രം പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന പുത്രന൯ 

99951 



4 

ദിലീപസിംഹന് രാജാവായി, ദിലീപസിംഹന്െറ മതേ 
വായ റാണി ജി൯റഠാ൯ കുമാരനുവേണ്ടി ഭരണം നടത്തി. 
അവരും അവരുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ലാല്സിംഗും: 
സേനാനായകനായ തേ ജസിംഗും പ്രബലരായ സിക്കു 
സൈനികരെ നിയന്ത്രിക്കുവാന് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടു. 
എ. ഡി, 1845-ല് അനിയന്ത്രതമായിത്തീര്ന്ന സിക്ക് 

സൈന്പം സട്ട്ലജ് കടക്കുകയും ഇന്ഡ്യയിലെ അന്നത്തെ 
ഠാവണ്ണ൪ജനറല് ഉടന് യദ്ധം തൂടങ്ങുകയും ചെയ്തു, 

ഈ യുദ്ധം മ. ഡി, 1845 മുതല് ഏ. ഡി. 1846 
വരെയുണ്ടായിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് സേനാനായകനായ സര് 
ഹൃ ഗോഫ് സിക്കുകാരെ മുഡ്ക്കി, ഫിറോസ് ഷഹര്, 
ആലി വാഠം, സൊബ്രോണ് എന്നീ നാല സ്ഥലങ്ങളില്വച്ചു് 

തോല്ലിച്ച. അവര് ലാഷ്ര൪ കീടേക്കി, അപ്പോം 

യുദ്ധമവ സാനിച്ച. 

ലാഫ്രറിലെ രണ്ട സന്ധികഠം എ, ഡി. 1846. 

ഒന്നാമത്തെ സസ്ധി പ്രകാരം സിക്കു” സൈനൃത്തിനന്െറ 

എണ്ണം കുറയ്ക്കുകയും, ബ്രിട്ടീഷുകാക്ക്' ജല൯ഡര്ദോ അമ്ല, 

നഷ്ടപരിഹാരാത്ഥം ഒരു വലിയ തൃകയും നല്കണമെന്നു 

നിഞ്ചയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ തുക വള.രെ വലുതായിരുന്നു. 

അതു കൊടുക്കുവാന് നിവ്ൃത്തിയില്ലെന്നു കണ്ടപ്പ്യോഠം 

സിക്കുകാര് കാഷ്മീര് പ്രദേശം വിട്ടുകൊടുത്തു. ബ്രിട്ടീഷു. 

കാര് ഇതിനെ ജമ്മുവിലെ രാജാവായ ഗുലാബ”സിംഗി ന് 

എഴുപത്തിയഞ്ചലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വിറ൨. ഗുലാബ് സിംധിന്െറ 

വംശജനാണ് ഇപ്പ്യോഴത്തെ കാഷ”മീ൪ മഹാരാജാവു, രണ്ടാ 

മത്തെ സസ്ധി പഞ്ചാബ” ഭരണത്തിനുവേണ്ട വൃയവസഥകളെ. 

സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു. ദിലീപ"സിംഹന് നാമമാത്രമായി 

വാഴകയും ഭരണനിവ്വഹണത്തിനു സര്ഹഫഹെ൯റിലാറ൯ന്സ് 

എന്ന ശേഷിമാനായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്െറ അദ്ധ്യക്ഷതയില് 

ബ്രിട്ടീ ഷദ്യേഗസ്ഥന്മാരും സിക്കു സര്ദാറന്മാരുമുള്ള ഒരു 

കമ്മിററിയെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്യു, ലാറന്സിന്െറ 
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ഭരണം പഞ്ചാബിനു' പലതരത്തിലും ഗുണപ്രദമായിരുന്നു. ഏ, ഡി. 1848-ല് ലാഠന്സ് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കു പോയ 
പ്പം പഞ്ചാബില് വീണ്ടും അസ്വസ്ഥതയുണ്ടായി. 

രണ്ടാം സിക്കുയുദ്ധം, .ഏ. ഡി. 1949__എ. ഡി. 1849. 

ഈയ സമയം ഡല്ഫയസിയായിരുന്നു ധാവള്്ൂര് ജനറല്. 
സ്വാതന്ത്ര പ്രിയരായ സിക്കുകാര് പലയിടത്തും ലഹള. 
തുടങ്ങി, മുറാട്ടാനിലെ ധാവണ്ണറായിരുന്ന മുല്രാജും 
ഫസാറ ധവണ്ണുഠായ ഛത്താര്സിംഗ്ുമായിരുന്നു പ്രധാന 
ലഹളക്കാര്. ഡല്ഫാഠസി യുദ്ധമാരംഭിച്ചു. 

ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്വാധിപനായ ഥോഫപ്രഭള സിക്കു 
സൈന്യവുമായി രണ്ടു സ്ഥലങ്ങളുില്വച്ചു പൊരുതി. ആദ്യ 
ത്തേതു' ചിലിയന്വാളി എന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു. ഇതില് 
ബ്രിട്ടിഷുകാക്ക” പേരിനു വിജയം കിട്ടിയെങ്കിലും ഒട്ടു 
വളരെ നഷ്ടമുണ്ടായ।. എന്നാല് ഗുജ് ഠാത്തി വച്ചു നടന്ന 
രണ്ടാമത്തെ യുദ്ധത്തില് ഗോഫ് സിക്ക്സൈന്വത്തെ 
തോല്പ്പിച്ച് നാമാവശേഷമാക്കി. ഏള്. ഡി. 1840ല് 
അവര് മുംട്ടാ൯ കൈക്കലാക്കി. ഛത്താര്സിംഗും അയാളുടെ 
പുത്രനായ ഷേര്സിംഗും കീടെങ്ങി, അവിടധിടങ്ങളി 
ലായി ലഹജ.യ്യൊരുമ്വെട്ട എല്ലാ സിക്കുവിഭാധങ്ങളെയും 
ബ്രിട്ടീഷുകാര് അമച്ചചെയ്തു. ദിലീപ്സിംഹനെ പെന്ഷന് 
കൊടുത്തു സ്ഥാനത്തു നിന്നു മാറവകയും പഞ്ചാബ” മുഴുവനും 
ബ്രിട്ടിഷിന് ഡ്വയോട്ട ചേക്കുകയുംൃചെയ്തു. 

അദ്ധ്യായം 8. 

നാട്ടുരാജ്യങ്ങറം. 

കച്ചവടം ഒന്നുമാത്ര മായിരുന്നു ബ്രട്ടീഷുകാരുടെ ആല്യ 
കാലത്തെ ല്യം, സര് തോമസ് റോയുടെ,കാലം മുതല് 
ഈ തന്ത്വം (140൦5 റിഠഥ്നേ) വളരെ നാ0ം അവര് അനു 



ട് 

സരിച്ചി രുന്നു. , എന്നാല് ക്രമേണ സ്വരക്ഷയ്ക്കകുവേണ്ടിയും 

സാമ്രാ ജ്വാകാംക്ഷകൊണ്ടും അവര് ഈ തത്ത്വവും നോണ് 

ഇ൯ഠ൪വെന്ഷന് (൩0൩-1൨(൦൦9൩0൩) എന്നു പറയപ്പെട്ട 

വന്ന ഒഴിഞ്ഞു മാറല് നയവും കൈവിട്ടു. മികച്ച സാമ്രാജ്യ 

വാദിയായ ലെല്ലസ്സിപള സബ്സിഡിയറി സിസ്റ്റം 

മുലം മൈസൂര്, തിരുവിതാംകൂര്, ഓഡ് മുതലായ രാജ്വങ്ങ 

ളേയും പേഷ്വായേയും ബ്രിട്ടീഷ് മേല്ക്കോയ്മ ലലൃധീന 

മാക്കി. സബ്സിഡിയറി സിസ്തത്തിലേപ്പെട്ട നാട്ടുരാജ്യ 

ങ്ങളുടെ ആഭ്വന്തരകായ്യുങ്ങളില് ഇടപെട്ടകയില്ലെന്നു് 

ബ്രിട്ടിഷുകാ൪ പ്രതിജ്തചെയ്തുവെങ്കിലും, ബ്രിട്ടീഷ റസിഡ 

ന്൯റന്മാര് പലപ്പോഴും ഇടപെടുകയും തന്മൃലം നാട്ടുരാജ്യങ്ങ 

ളുടെ പരമാധികാരം കേവലം നാമമാത്രമാവുകയുംചെയ്ത്ും 

ഏ. ഡി. 1831-.നും ഏ, ഡി. 1559--നുമിടയ്ക്ക് 

ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അധീശ ശക്തി ക്രമാതീതമായി വര്ദ്ധിച്ചു. 
ഇതു” ഗവണ്ണ൪ ജനറല്മാരുടെ നിശ്ചയവും അതിനു കോട്ട് 
ആഫ് ഡയറക്റേറഴ്സ് കൊളടുത്തുവന്ന പിന്തുണയും 
മൂലമായിരുന്നു. സമാധാന പിയനായിരുന്ന ബെ൯റിങ്ക് 
പ്രഭ ഒന്നുരണ്ടവസരങ്ങളില് നാട്ടുരാ ജ്യങ്ങളിലിടപെട്ടു. 
ഏ. ഡി. 1831-ല് ദുര്ഭരണം നടത്തിവന്ന മൈസൂറിലെ 
കൃഷ്ണരാജ ഉടയാറിനെ സ്ഥാന്ഭൂ ഷ്യനാക്കി ആ രാജ്യം നേരി 
ട്ടുള്ള ബ്രിട്ടീഷു ഭരണത്തിലാക്കി. അടടത്ത അയ്തു വഷ 
ത്തേയ്ക്കു” ബ്രിട്ടീഷുകാര് തന്നെ മൈസൂര് ഭരിച്ചു. ഇതുപോലെ 
ഏ. ഡി. 1899-ല് ഇതേ കാരണത്താല് കൂറിലെ വീരരാദജ 
ന്രനേയം അവര് നീക്കം ചെയ്തു. 

എല്ല൯ബറോ പ്രളൂുവിനും ഒരിക്കല് ഒരു നാട്ടുരാജ്യ 
ത്തിലിടപെടേണ്ടിവന്നു. ഇതു“ ഥ്വാങ്ളിയറിലായി രുന്നു. 
സിംഹാസനാവകാശത്തേക്കത്തെ തുടന്നു” അവിടെ ഒരു ലഹള 
യുണ്ടായി. എല്ലന്ബറൊ അതില് ഇടപെട്ട് പ്രാബല്യ 
മേറിയ ഗഥ്വാളുിയര് സൈന്യത്തെ അമച്ചചെയ്ക്കു, തുടന്നു 
ബ്രിട്ടീഷ് റസിഡന്റിന്െറ മേല്നോട്ടത്തില് അദ്ദേഹം 
അവിടെ ഒരു റീജന്സി കണ്സില് സ്ഥാപിച്ചു, ധ്വാളിയര്. 



പി 

റീജ൯റായിം നിയമിച്ച ദിനകരറാവുവും ധ്വാജിയ൪ 
സേനയും ഇന്ഡ്വ൯ വിപ് ളു വകാലത്തുപോലും ബ്രിട്ടീഷു 
കാരോ വിശ്വസ്തരായിരുന്നു. 

ഡല്ഫാസിയുടെ കാലത്താണു നാട്ടുരാ ജ്യങ്ങളു ടെ മേല് 
ബ്രിട്ടിഷ് ശക്തി നല്ലപോലെ പതിച്ചതു”. അദ്ദേഹത്തിനു 
സബ്സിഡിയറി സിസ്റ്റത്തേക്കാഠം മെച്ചമായി തോന്നിയി 
രുന്നതു' നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ. ബ്രിട്ടീഷിന്ഡ്യയോട്ട ചേക്കുന്ന 
താണ, എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് പല നാട്ടുരാജാക്കന്മാരും 

ബ്രിട്ടിഷ് അധീശശക്തി യുടെ സംരക്ഷണത്തില്നിന്നു കൊണ്ട് 
അവരുടെ ഭരണനിവ്ൃവഹണത്തിത ശുരുതരമായ വിലോപം 
വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായി കാണപ്പെട്ടു. അവരുടെ പ്രജ 
കളെ. മര്ദ്ദിക്കുന്നതായും, രാജ്യത്തെ ധനം ഭുവ്വിനിയോഗം 
ചെയ്യുന്നതായും ഡതഹഠയസിയ്ക്ു, ബോദ്ധ്യമായി. അതു 
കൊണ്ടു്” അദ്ദേഹം ഡയറക് റേറഴസി'നന്െറ അനുമതി 
യോടെ കഴിയുന്നതും നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാന് 
നിശ്ചയിചു. ഇതിലേക്കു ദത്താപഹാര നയം (1000൩൦ 
൨ 14൧05൭) അദ്ദേഹത്തിനു വളരെ ഉപയോഥകരമായി 
ത്തീന്നു.ഇതില് അടങ്ങിയിരുന്ന തത്ത്വം, നാട്ടുരാ ജാക്കന്മാ൪ 
ആരെങ്കിലും ശരിയായ പിന്തൃടച്ചാവകാശികഠം ഇല്ലാതെ 

മരിച്ചാല് അവരുടെ രാജ്യം ബ്രിട്ടീഷി൯ഡ്വയോടു ചേത്ത് 
നേരിട്ടുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിലാക്കണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു. 
അതായതു” ദത്രെഴുക്കപ്പെട്ട ഒരു പുത്രനോ മറ അനന്തര 
ധാമിക്കോ സിംഹാസനത്തിനവകാശമൊക ന്നു മണ്ടായിരിക്കു 

യില്ല. ദതുപുത്രന് ദത്തെടുക്കുന്ന രാജാവിന്െറ സ്വകായ്യ 
സമ്പാദ്യക്ങം ഏറെഠറടുക്കുന്നതില് ഡല്ഹഠസിയ്ക്കു,” വിരോധ 

മില്ലായിരുന്നു. ഈ പദ്ധതിയനുസരിച്ചു” ഡല്ഫാഈസി 
സററാറാ, സാംഭല്പ്പ൪, ജയ് പ്പ൪, നാഗ് പ്പൂര, ത്ഥാ൯സി 
മുതലായ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ. ബ്രിട്ടീഷിന്ഡ്യയോടട ചേത്ത് 

നേരിട്ടു ബ്രിട്ടിഷ് ഭരണത്തീലാക്കി. 

ഇത്രയും രാജ്യങ്ങളു ഠണ' ഡല്ഫഠസിയുടെ ദത്താപ ഹാര 

നയംകൊണ്ടു്” ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ഡ്യയില് ചേക്കപ്പെട്ടതു : 

ഒരു വസ്തുത ഇവിടെ പ്രതേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ടു”. ഭത്താപ 
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ഹോരനയം ഡല്ഫാസിപ്രഭള സൃഷ്ടിച്ചതല്ല, അദ്ദഹം 
ഇന്ഡ്യയിലെ ധാവണ്ണ൪ ജനഠലായി വരുന്നതിനു വളരെ 
മമ്പുതന്നെ കമ്പനി ഡയറക് റഠറര്മാര് ഈ പദ്ധതി ആസു. 
തൃണം ചെയ്യുയും അതനുസരിച്ചു ഡല്ഹാസിക്ക മുമ്പു 
തണ്നെ ചില നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ. ബ്രിട്ടീഷിന്ഡ്വയോട ചേക്ട 
കയും ചെയ്തിരുന്നു, എന്നാല് ഡതഫഹഈസിയുടെ കാല 
ത്താണു. ഈ നയം കര്ശനമായി പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ടതു”.. 

ഇവ കൂടാതെ വേറെയും പല നാട്ടുരാ ജാക്കന്മാരുടെ. 

നേരെ ഡല്ഹഈസി നടപടികള്ളെടുത്തു. ഭുഭരണംകൊണ്ടു 
ജനഞ്ടളെ പീ ഡിപ്പിച്ചുവന്ന ഓഡിലെ നവാബായ 

വസീഭ ആലിഷാ എ. ഡി. 1850.തല് തതസ്ഥാനേത്തുനിന്നു 

നീക്കപ്പെട്ട. 

മുന്നാം മഹാരാഷ്ട്ര യുദ്ധത്തിന്െറ അവസാനത്തില് 
പെ൯ഷ൯കൊട്ട ആവിട്ട പേഷ./ാ ബാജിറാവു ദ്വിതീയന് 

നാനാസാഹിബ് എന്നൊരു ദഭത്തപത്രനുണ്ടായിരുന്നു, 

ബാജിറാവു മരിച്ചപ്പ്പോഠം ബ്രിട്ടിഷുകാര അദ്ദേഹത്തിന 

കൊട തൃവന പെ൯ഷന് നിരവത്തലാക്കി. ഇതു ഒരു നല 

തുകയായിരുന്നു, നാനാസാഹിബ്ബിന് ബാജിഠാവവിനെറ 

സ്വന്തസമ്പാദ്വങ്ങഠം മുഴവനും കിട്ടി. എങ്കിലും പെന്ഷ൯ 

നഷ്യമായതു' . അഭ്േഹത്തിനു! വളരെ. അന്ധായമയി 

തോന്നി, 

എ. ഡി. 1853-ല്, കണ്ണാററിക്കിലെ നവാബ് 

സ്ഥാനവം ഏ. ഡി. 1855-ല് തഞ്ചാവുരിലെ രാജാവിന്െറ 

സ്ഥാനവും ബ്രിട്ടീഷുകാര് നിത്തലാക്കി. അവരുടെ അവ 

കാശികളെ ഡല്ഫസി അംധീകരിച്ചില്ല. നിക്കിം 

രാജ്യത്തും ദുഭരണം കാണുകയാല് ആ രാജ്യത്തിനെ ഒരു 

ഭാഠാം ഡതിഫാസി ബ്രിട്ടീ ഷി൯ഡ്യയോടു ചേത്തു. ക്രക്കുടി 

ദൂ്രികയ്യ്ായി ഹൈദരബാദിലെ നൈസാമിന്െഠ വകയായി 

ഇന്ന ബിറാര് പ്രദേശം ഡതഫാഈസി ഏറെറടത. 

ഇങ്ങനെ പല രാജ്യങ്ങളും ഭത്താപഹാരഥയ പ്രക 

വം മഠവവ।ധത്തിലും ഡല്ഫയസി ബ്രിട്ടീജുകാരുടെ 
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അതിത്തികഠംക്കുള്ളി ലാക്കി. ഇതെല്ലാം ആ സ്ഥലങ്ങളില്. 
ടമുഭരണമണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടും അവിടങ്ങളിലെ പൊതു. 
ജനങ്ങഥംകാ' നേരിട്ടുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണമാണ് കൂടതല്. 
നലതെന്നു്” ഡല്ഹയസി തതത്മാത്ഥമായി വിശ്വസിച്ചിരു 
ന്നതുകൊണ്ടുമാണെന്നു പഠയപ്പെടുന്നു. ഏതായാലും. 
ബ്രിട്ടീഷി ൯ഡ്വയുടെ വിസ്തീണ്ണ്ും ഡല്ഹഫായസിയുടെ കാല 
ത്തോടെ വളരെ വഭ്ധിച്ചു. പല നാട്ടുരാ ജാക്കന്മാരും ആവ 
രുടെ ചില സേവകന്മാരും ബ്രിട്ടിഷുകാരുടെ വൈരികളു. 
മായി. 

അദ്ധ്യായം റ, 

ഇന്ഡ്വ൯ വിപ്പ വം. 

ഏ. ഡി. 1857 മുതല് എ. ഡി. 1] 88 വരെ. നടം ഥി 
ബരിട്ടിഷാധിപത്യം ഇന്ഡ്യയില് സ്ഥാപിക്കാന്. 

തുടങ്ങിയകാലംമുതതൃ പ്രതേകിച്ച് പത്തൊന്പതാം ശതം. 
ബ്ലത്തിന്െറ ആരംഭംമുതല് ഖെ ൪, ബാരീല്ലി,, ബംഠാഠ0ം 
മതലായ സ്ഥലങ്ങളില് പലപ്പ്പോഴായി ബ്രിട്ടീഷ്ുകാക്കെ 
തിരായി ചെറിയ ലഹമളു.കളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്. 
ഏ. ഡി. 18257 -ലാണു' ഇന്ഡ്യയുടെ വളരെയേറെ ഭാഠം 
ങ്ങളില് വ്യാപിക്കത്തക്കവജ്ണൂം വലിയ തോതില് ഒരു ലഹകുയുണ്ടായതു”, ഈ സംഭവത്തെപ്പുററിയുള്ള അഭി പ്രായഭിന്നതകളും വാദപ്പതിവാദങ്ങളും ഇന്നും അവസാനി 
ചിട്ടി. ഒരു വതത്തു” ഇതിനെ കേവലം ഒരു ശിപായി ലഹള മാത്രമായി ചിത്രീകരിച്ചിട്ട ള്ള ചില പാഞ്ചാത്വ. ചരിത്രകാരന്മാരും, മവവശത്തു' ഇതിനെ ഒരു മഹത്തായ ഇന്ഡ്വ്വന് ദേശീയവിപ്പ വമായി വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ഇന്ഡ്വം ക്കാരുമുണ്ട്. ഏകദേശം മുപ്പത്തിയഞ്ചകൊല്ലങ്ങലംക്കു മുമ്പു" 
സവക്കര് , എഴുതിയ 'ഇ൯ഡ്വയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യസമര. 
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ചരിത്രം” (1315൬7 വ് ൨൦യല"വ 1൨03 12060 
ബലേ പ്രസ്തുത കലാപത്തെ പ്രഥമദേശീയവിഫ്ടുവമായി 
ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. 

ഇ സംഭവം തുടങ്ങിയതു” ഏ, ഡി. 1807-ല് മീറ 
റിലെ ഒരു ചെറിയ സൈനികലഹള.യായിട്ടായി രുന്നു. 
ക്രമേണ അതു” ഡെല്ഹി, അലഹബാദ്, ലക്ക്ന തുട 

ങ്ങിയ മഠ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ബാധധക്കുകയും ഇന്ഡ്യന് 

സമുദായത്തില് പല സ്ഥാനങ്ങളില് നിന്നും ഇതിന് 

സാഹായ്യ്യം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ബ്രിട്ടീഷുകാരോടു' തക്ക 
തായ കാരണംകൊണ്ട് തീരാത്ത വൈരം ജനിച്ച പല 

വൃക്തികഠംക്കും ഇതു പ്രതീകാരത്തിനു പററിയ ഒരു അവ 
സരമായി തോന്നി. അങ്ങനെ സൈനികലഹളയായി 

തുടങ്ങിയ സംഭവം ക്രമേണ വളുന്നു” ഒരു ദേശീയവിപ്ലുവ 

ത്തിനെറ രൂപം പ്രാപിച്ചു. 

കാരണങ്ങം:__ വിപ്ലവത്തിനുള്ള കാരണങ്ങളെ. 

രാഷ ട്രീയം, സൈനികം, സാമുദായികം, മതപരം എന്നി 

ങ്ങനെ തിരിക്കാവുന്നതാണു . 

(2) രാഷ ട്രീയകാരണങ്ങംം, ബ്രിട്ടീഷുകാര നാട്ടു 

രാജ്വങ്ങം പിടിച്ചെടുത്തതു” വിശിഷ, ഡല്ഹയസിയുടെ 

ദത്താപഹാരനയം, നാട്ടില് പരക്കെ ഭീതിയും സംശയങ്ങളു 

മള വാക്കി. സിക്കുകാരുടെ രാജ്യമായ പഞ്ചാബ, പ്രധാന 

മുസ്ീംരാജ്യമായ ഒഠഡ്, മഹാരാഷ് ട്രരുടെ രാജ്യങ്ങളുഠയ 

സാറാ, നാഥാപ്പ൪ എന്നിവയെല്ലാം ബ്രിട്ടീഷുകാര് 

ഗ്രസിച്ചുകഴി ഞ്ഞിരുന്നു. മുഗംസാമ്രാ ജ്യത്തിനന്െറ നിഴല് 

പോലുമില്ലാതായിത്തിന്നു. ബ്രിട്ടീഷുകാര ഹല്ലാ നാട്ടു 

രാജ്യങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കാ൯ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണെന്ന് 

ഒരു ധാരണ പരന്നു. കഴിഞ്ഞ അഭ്ധ്യായത്തില് വിവരിച്ച 

പോലെ നാനാസാഹിബ്ബിനും അതുപോലുള്ള മവ പലക്കും 

ഘ്വിട്ടി ഷുകാരോടട” പല കാരണങ്ങറംകൊണ്ടം വെവപ്പ 

താന്നിയിരുന്നു. രാജാക്കന്മാര് മാത്രമല്ല അവരുടെ ചെല 
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യില് കദിഞ്ഞു വന്നിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ, സൈനികര്, 
മററനുയായിക൦ം ഇവക്കൊക്കെ ബ്രിട്ടിഷുകാരുടെ നാട്ട 
രാജ്യനയംമുലം കലശലായ വിരോധമണ്ടായി. 

(0) സൈനികം, സൈനികവേഷസമ്പവ്ദായം 
(ധ്വ്ഠ്ബഭ) നടപ്പിലാക്കിയതിനെ തുടന്നു നെറഠിയില് 
കറിയിടുടക, തലമുടി വളത്തുക മുതലായവയെ ബ്രിട്ടിഷ് 
ധവണ്െന്റ നിരോധിച്ചതു നിമിത്തം ഏ. ഡി. 1985%7-നു മു്പില്തന്നെ വെല്ലൂർ ശിപായി ലഹള.പോലുള്ള അനിഷ്ട 
സംഭവങ്ങറം ഉണ്ടായി. യാഥാസ്ഥിതികരായ പട്ടാള ക്കാരുടെ 
വേറൊരു പരാതി അവരെ നിഷിദ്ധമായ കപ്പല്യാത്ര 
ചെയ്യിച്ച് അന്യനാടുകളില് യുദ്ധത്തിനായി കൊണ്ട 
പോകുന്ന പതിവായിരുന്നു. രാജ്യത്തില് സാവ്ത്രികമായി 
വ്യാപിച്ചിരുന്ന അസംതൃഘഏൂിയും ഇവരെ ബാധിച്ചിരിക്ക 
ണം. ഒരു പുതിയ തരംതോക്കും കൊഴ പ്പ പുരട്ടിയ തോട്ടായും 
(മഥ ധിം ബറ നറ ഖേ) നടപ്പംക്കിയതു” 
പട്ടാളക്കാരുടെ വളന്നുവന്നു കൊണ്ടിധയന്ന വിദ്വേഷത്തെ 
ദശഗുണിഭവി പ്പിച്ചു. എന്തെന്നാ൯ യെഠറായോ ശരി 
യായോ ഈ തോട്ടാകളു ത പശുവിനെയും, പന്നിയുടെയും കൊഴുപ്പു ഉണ്ടെന്നും അതു” അവരെക്കൊെ സ്ര്ശിപ്പിച്ചു് 
അവരെ ജാതിമതഭൂഷട്രരാക്കാനായി മനഃപൂവ്വം ചെയ്തിരു ന്നതാണെന്നും ഫിദ്മുക്കളും മുസ്സീമങ്ങളും ഒരുപോലെ ദ്ഡ്ഥ മായിഖിശ്വസിച്ച. സൈന്യ വി ഭാധത്തിലേക്കാളും സിവില് 
ഡിപ്പ്ാട്ടമെന്വകളിലായിരുന്ന മെച്ചമായ ശമ്പളങ്ങളും 
ആനുകൂല്യങ്ങളും. അതിനാല് ബുദ്ധിവിശേഷംകൊണ്ടെം 
കാരൃക്ഷമതകൊണ്ടും പ്രാഛഏിയുള്ള വൃക്തികഠം മിക്ക 
വരും ഇതര തുറകളില് സേവനമനുഷ്ജിക്കുകയും പട്ടാള ക്കാരെ ശരിയായി നിയന്ത്രിക്കുന്തിനു” ശേഷിയുള്ള ഉദ്ദേ സ്ഥന്മാരുടെ എണ്ണും കുറവായി ഭവിക്കുകയും ചെയ്തു, പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിലും ആയുധ പ്പരകള്ിലും എല്ലാം 
ഭസൈനികക്ക്* അവരുടെ ശക്തി കേന്ദ്രികരിക്കുവാ൯ ഇത്ത നല്ല അവസരം നല്കി, ജതുകൊണ്ടൊക്കെ സൈന്യലഹള കരുന്നിലെ നൂള്ളിക്കളുയുവാന് പ്രയാസമായി. 



4. 

(0) സാമൂഹ്യം, മതപരം :---ക്രിസ്ത്യ൯ മിഷനറിമഠ: 
രുടെ നിര്ബ്ബാധമായുള്ള പ്രവത്തനങ്ങം, മതപരിവത്തനം:- 
ചെയ്യവരെ ബാധിക്കുന പുതിയ പി൯തൂടച്ചാവകാശ: 
നിയമം ഇവ ഹിദ്മുക്കളിലം മുഹമ്മദിയരിലും പലക്കും 
ടുരുദ്ദേശപരമായി തോന്നി. സതി, നരബലി മുതലായവ 

നിരമത്തിയതിനെ ആരും ഏതിത്തില്ല, എന്നിരുന്നാലും: 
പാഞ്ചാത്വവിദ്യാഭ്യഠാസസമ്പരദായം, തികച്ചും പാഞ്ചാത। 
ങ്ങളായ തആചാരമയ്യാദകഠം, വേഷവിധാനങ്ങം ഇവ 

പലക്കം അസ്വീകാര്യങ്ങളായിരുന്നു. റെയിൽവേ, ടെലി 
ഗ്രാഫ് ദുതലായവ പോലും പൈശാചികങ്ങളുായ യന്ത്ര. 

വിധാനങ്ങളായി അന്വയിച്ചവരുമണ്ടായി രന്നെന്നുപോലും 

പറയപ്പെടന്നു. ബിട്ടീഷുകാർ പുതിയതായി ഏറെറടുത്ത 
ദേശത്ഭളിത (ഒരഡുപോലുള്ള) അവര് അന്വേഷണ 

ങ്ങളും കണ്ടെഴുത്തം നടത്തിയതിനെറ ഫലമായി,, 

ന്യായികരിക്കുവാ൯ പാടില്ലാത്ത പല മാക്ലുങ്ങളിലൂടെ 
വസ്തുവകകഠം കൈക്കലാക്കിയിരുന്ന പലക്കും ആയവ നഷ്ട 

പ്പെട്ടതുടങ്ങി, പൊത്ുവലേയുണ്ടായിരുന്ന അസാതൃഏിയും 
ആശങ്കകളും വഭ്ഥിപ്പിക്കുവാ൯ ഇതും കാരണമായി. 

ഇങ്ങനെ പലയിടങ്ങളിലും ബ്രിട്ടിഷുകാരോട പല 

തരത്തിലുണ്ടായിവന വൈരുദ്ധ്യം അഗ്നിബാധപോലെ 

നാടൊട്ടുക്കു' പടന്നുപിടിച്ചു. 

ലഹളയുടെ ഗാതി:-__പ്പധഠനമായി 4! ഡെല്ഹി. 
ക ങ് 

ലക് ൬൭, കാണ്പ്പര്, മദ്ധ്യഇന്ഡ്വ എന്നി നാലു കേന്ദ്രങ്ങ 

കിലാണു” സംഘട്ടനങ്ങളു.ണ്ടായതു . 

എ, ഡി. 1857 മേയ്മാസം പത്താംതീയതി മീഠ 

റിലെ പട്ടാളക്കാര് പെട്ടെന്നിളകി അവരുടെ യൂറോപ്യന് 

ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ വധിച്ചു. എന്നിട്ടവര് ബ്രിട്ടീഷ” രാജ് 

നശിക്കട്ടെ? :മുഗ0ംരാജ് ജയിക്കട്ടെ” എന്നെക്കെയുള്ള 

മദ്രാവാ ക്ൃവങ്ങറം മുഴക്കിക്കൊണ്ട് ഡെല്ഹിയിലെത്തി, വൃഭ്ധ 

നായ ബഹദു൪ഷായെ പാദ്ഷായായി പ്രഖ്യാപനംചെയ്ക്കു. 

കറച്ചദിവസങ്ങറംക്കകം അവര് ഡെതഹി പിടിച്ചെടത്തു- 
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എന്നാല് അധികം താമസിയാതെ ഇംഗ്ലീഷ് സൈന്ാധി 

പനായ സര് ജോണ് ലാറന്സു് ഡെല്ഹി വീണ്ടെടുത്തു 
ലഹളക്കാരെ പായിച്ചു. ബഹഭൂ൪രഷായെ ബമ്മയിലേക്കു 
നാട്ടകടത്തി. 

ി 

ലക്ക്ാവിലും ലഹളക്കാക്ക് തൽക്കാലവിജയമുണ്ടാ 
യെങ്കിലും കോളിന്ൂപ്പാംബെല് ലക്ക്ന വീണ്ടെടുത്തു. 

[൭-4 -(. ഴി ൫-൩൪.൧൨ 

കാണ്പൂരിലെ ലഹളത്തലവന്മാര നാനാസാഫേബു” 
(ബാജി റാവുവിന്െറ ദആപ്പത്രന്൯) ടാന്റിയാടോപ്പി മുതല് 
പേരായി രു, ഇവര് പല നീ ചകൃത്ൃങ്ങളും ചെയ്തതായി 
ഇംഗ്ലീഷ് ചരിത്രകാരദ്മാർ പറയുന്നതില് എത്രുകണ്ട 
വാസ്തൃവമുണ്ടെന്നു” ഇതുവരെ തിച്ചപറയാറായിട്ടില്ല. ഏറെ 
ത്താമസിയാതെ ക്യാംബെല്തന്നെ കാണ്വൂരും വീണ്ടെടുത്തു. 

മദ്ധ്യ ഇന്ഡ്യയില് ലഹളനയിച്ച ത്ഥാന്സി റാണി 
ചക്ഷ്മരീഭായി പുരുഷവേഷം രിച്ചു പടക്കളത്തില് 
പോരാടി വീരസ്വശഗ്ശുഃ. പ്രാ . അവൃഒര എതിത്ത 
ബ്ബിട്ടിഷു സേനാനി നം പ അവ്രെ ഹളുക്കാരില് 
ഏററവും ഉത്തമയും വീരയുമായ ൨നിത എന്നു" സമ്മതിച്ചു 
ടൂണ്ടു , ത്ധാന്സിറാണിയെ സഹായിച്ച ടാന്ഠായിടോ 
പ്പിയെ ബ്രിട്ടീഷുകാര് പിടികൂടി രൂക്കിലിട്ടു, നാനാ 
സാഹേബ് വനാന്തരത്തി ലേക്കോടിപ്പേംവുകയും എന്നെ 
ന്നേഷ്ണയമായി അപ്രത്ൃക്ഷനാവുകയുംചെയ്ത്കു. 

വിച്യൃവത്തിന്െറ ധാതി വള്്മിക്കുന്നതില് ഇംഗ്ലീഷു” 
ചരിത്രകാരന്മാര് പല അസത്യങ്ങളും അന്പയായപ്രസ്താവന 
കളും എഎഴുതിപ്പരത്തിയിട്ടണ്ട്. അതിലൊന്നു" നഗാനാസാ 
'ഹേബ്ബം, ടാ൯റിയാടോ? പിയും മറ൨ ലഹള ക്കാരും ഇംഗ്ലീഷു 
കാരോട്ട് പല നീചവും ക്രൂരവുമായ കൃതൃങ്ങം ചെയവെ ന്നതാണ്. അവര് ഏണ്ണ്ണിയെണ്ണിപ്പഠയുന്ന സകലതും അതേ 
പടിതന്നെ നടന്നോ എന്നു” സംശയിക്കേണ്ടിയിരാിക്കുന്നു. 
അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള മറ൨൨ ദുഷ”പ്രചരണങ്ങ 
ജനറല് നിലിനെപ്പ്പോലെ ബിഭത്സത്ങളായ അക്രമങ്ങം “ചെയ്തു ഭീരുക്കളെ ശ്രഷ്യയോദ്ധാക്കളാക്കി, അവരുടെ 
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പ്രതിമകളും മറവമണ്ടാക്കിയെന്നെല്ലാമാണു', അവര ചെയ്തു 

നിഷ്ടരകൃത്വങ്ങഥം ഏതൊരു പരിഷ്ടരതധവ ണെന്റി നെയും: 

ലജ്ജി പ്പ്രി ക്കേണ്ടവയാണു'. ഏതു ഭാഗത്തുനിന്നുമാണു_ 

കൂടതല് പൈശാചികവും നിദ്ദ്യവുമായ പ്രവത്തികളു. 

ണ്ടായതെന്നുള്ള തല്യാതുല്യാവലോകനം ചെയ്യുന്നതു പ്രയാ 

സവും നിഷ് പ്രയോജനവുമാണു. 

ഇന്ഡ്വ്യാക്കാരുടെ തോതവിക്കുള്ള കാരണങ്ങ ം, 

വിപ്തൃവത്തില് പങ്കെടുത്തവരില് സൈനികരെക്കൂടാതെ 

മറ പല വിഭാഗങ്ങളിലും പെട്ട വരുണ്ടായിരുന്നതു് വാസ്തു 

വംതന്നെ. എന്നാല് പ്രാബല്യമുള്ള പല വ്ൃക്തികളും സമു. 

ഹങ്ങളും വിപ്പവത്തെ ഹതി ക്കുകയും ബ്രിട്ടീഷുകാരെ സഹാ 

യിക്കുകയും ചെയ്യി രുന്നു. ഇക്രുട്ട ത്തില് പഞ്ചാബിലെ സിക്കു 

കാര്, അഫ്ഗാനിസ്റ്റാനിലെ അമീറായ ദോസ്ത് മുഹമ്മ, 

ഗ്വാളിയറിലെ റീജ൯റായ ദിനകരറാവു, ഹൈദരബാദിലെ 

സ൪ സാല൪ജങ് ഫൃന്നിവരെക്കാണാം. ലഹളക്കാക്ക് ഏകീ 

കൃതമായ ഒരു ലക്ഷ്യമോ, പരിപാടിയോ, നേതൃത്വമോ 

ഉണ്ടായിരുന്നി ല. അവരില് മുഹമ്മദീയരായിട്ടുള്ള വക്കു 

മഠാരംസാമ്രാജ്യം പുനജ്ജീവി പ്പിച്ചുകൊണ്ടുവരണമെന്നും, 

ഹിദ്മുക്കഠംക്കു മഹാരാഷ് ട്രശക്തിയുടെ പനരുത്ഥാനം 

കാണണമെന്നും ഭിന്നങ്ങളായ ആദംങ്ങളുഠാണുണ്ടായിരുന്നതു'.. 

അവരെ നയിച്ചിരുന്നവരില് ത്ഥാന്സിയിലെ റാണിയായി 

രുന്ന ഏററവും സാമത്ഥ്യവും ധീരതയും പ്രകാശി പ്പിച്ചതു'. 

എന്നാല് അവര് പോലം ക്യാംബെല്ലിനെപ്പ്യോലുള്ള 

ബ്രിട്ടീഷ് സൈമ്പ്യാധിപന്മാരോട്ട് സൈനി കകാര്യങ്ങളി 

ലാകട്ടെ, രാഷ'ട്രീയകാര്വങ്ങളിലാകട്ടെ കിടപിടിക്കുവാ൯ 

ശേഷിയുള്ള വരല്ലായിരുന്നു. റെയില്വേയും ടെലിഗ്രാഫ്ും 

ഠാതാഠധാതസാകര്യങ്ങങള്കൊക്കെയംതന്നെ 
ധവണെ൯റി നെറ 

അ ധീനതയിലായിരുന്നു. ബരിട്ടി ഷിന്൯ഡ്വയുടെ രണ്ടു 

പ്രധാനഭാഗത്ങമ്ായ ബാംബെയും, മദ്രാസും സംസ്ഥാന 

ങ്ങറം പൊതുവേ ബ്രിട്ടീഷു പക്ഷമായിരുന്നും 

ഫലങത്ങറം. വിപ്പുവത്തിനെറ രണ്ടു പ്രധാനഫലങത്ങം. 

ഈരസ്റ്റിന്ഡ്വാക്കമ്പനിയുടെ സമാപനവും, ഇന്ഡ്യയുടെ: 
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ലം, 

“ഭരണം നേരിട്ടു” ഇംഴ്ന്ടിലെ ധവണ്ടെന്വറ് ഏറെഠാടുത്തതു 

മാണു്. ഇയസ്റ്റിന്ഡ്യാക്കമ്പനി നിവത്തലാക്കി, പുതിയ 

. ഭരണ വ്യവസ്ഥകഠം ചെയ്യുന്നതിനായി  പാര്ലമെന്൨് 

പാസാക്കിയ ഏ. ഡി. 19583-ലെ ആക്ററിന്െറ വിശദ 

വിവരങ്ങം (4.൦ 07 11൦ 1001൧ 0ഴബ്൩ബ 01 

1൯016) ആദ്യത്തെ അദ്ധ്യായത്തില് വിവരിച്ചുകദിഞ്ഞി। 

ട്ടുണ്ട്, ആ വഷ്ാംമുതല് കമ്പനിഭരണം അവസാനിച്ച. 

ഇംഗ്ലാദിലെ രാജ്തിയായ വിക് റേഠാറിയാ ഇന്ഡ്വയയി 

ലേയും രാജ്ഞിയായി. ഏ. ഡി. 1877-ല് വിക്റേഠാഠിയാ 

രാജ്തി ഇന്ഡ്വയിലെ ചക്രവത്തിനീപദം സ്വീകരിച്ച. 

പുതിയ ഭരണകൂടത്തിനു” ഉന്നതത്ങളായ പല ആദഠങ്ങളും 

ധാമ്മികതത്ത്വങ്ങളും ഉപദേശിക്കുകയും അനുശാസിക്കുകയും 

ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള വിക"റേറാറിയാരാജ്തിയുടെ ഏ, ഡിം 

]9598-ലെ പ്രസിദ്ധ വിള.ംബരത്തെപ്പഠറിയും ഒന്നംമഭ്ധ്യഠായ 

ത്തില് പ്രസ്തരാവിച്ചുകഴിഞ്ഞു , 

22141 1. 

ബ്രിട്ടീഷ് ഗവണ്ടെന്൯റിനെറ നേരിട്ടുള്ള. ഭരണം 

ഏ. ഡി. 1898--ഏ, ഡി. 1924. 

പ്രഠറരാഭം 

എ, ഡി. 1858 മുതല് ഏ. ഡി. 1921 വരെ 

ഇന്ഡ്വ ഭരിച്ച ലൈസ്രായിമാ൪. 

ഹാന് ഡ്വന്൯ വിപ്പവമവസാനിച്ചതോടെ ഈസ്റ്റി൯ഡ്വാ 

ക്കമ്പനി നിത്തലാക്കിയല്ലോ. അപ്പ്പോറം മുതല് ഇന്ഡ്്വാ 

ഭരണം ബ്രിട്ടീഷ് രാജാവിന്െറയും ഗവബ്െെ൯റിനെറയും 
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നേരിട്ടുള്ള മേതനോട്ടത്തിലായി. ബ്രിട്ടീഷ് ക്വാ ിന 

ററിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അംശ്ഭായ സിക്രട്ടറി ആഫ് 

സ്റ്റേററ് ഫാര് ഇന്ഡ്വാ," ഈ രാജ്യത്തിന്െറ മേതനോട്ടം 

വഹിക്കുന്ന മന്ത്രിയായും, ഇന്ഡ്വയില് ഠാവണ്ണര് ജനറല് 

“വൈസ്രായി? കൂടിയായും, അതായതു”, ബ്രിട്ടീഷ് രാജാ 

വിനെറ പ്രതിപുരുഷനായും, പ്രവത്തനം തുടങ്ങി. ഈ 
ഭരണം ആ. ഡി, |947 ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചാംതീയതിവരെ 

നീണ്ടനിന്നു, ഇതില് ഏ. ഡി, 109 വരെയുള്ള കാലഷട്ടം: 

ആദ്വമായി പഠിക്കാം. ഏ,ഡി. 1091 വരെ ഇന്ഡ്വന്൯ 
ഭരണമേധാവികളായിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വൈസ്രാായി 
മാരുടെ പേരുകളും അവര് ഭരിച്ചിരുന്ന കാലവും താഴെക്കാ 
ണിക്കുന്നു. 

ക്വാനിങ പ്രഭൂ, ഏ. ഡി, 1868--ഏ. ഡി, 1862. 
ഒടുവിലത്തെ ഗവണ്ണ്ണ൪ ജനറലായിരുന്ന ക്വാനിങ്പ്രളു 

തന്നെ ആദ്യത്തെ വൈസ്രായിയായി നിയമിതനടയിം 
ഇദ്ദേഹം പല നല്ല പരിഷ്കാരങ്ങളും നടപ്പിലാക്കി. 

എല്ജി൯പ്ര 8, (ഒന്നാമൻ) ഏ, ഡി, 1809 

ഏ, ഡി, 18063. 

സ൪ ജാണ് ലാറന്സു'. എ, ഡി, 1863--ഏ, ഡി. 1969. 

മേയോ - ഭൂ. എ. ഡി. 1900--ഏ ഡി. 1579. 

ആന്ഡമാന് ദ്വീപ് സന്ദശിച്ചയവസരത്തില് അപി 
ടെയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പട്ടാണി അദ്ദേഹത്തെ കുത്തിക്കൊന്നു. 

നോത്തു ബ്ര,ക്ക്പ്രള, ഏ, ഡി, 1472-ഏ, ഡി, 1976. 

ലിററന്പഭ൫. ഏ, ഡി. 1870-എ. ഡി. 1880, 
ഇദ്ദേഹത്തിന്െറ കാലത്താണ് രണ്ടാംഅഫ്ഗഥാ൯ 

യുദ്ധം (എ, ഡിം 1878--ഏ. ഡി, 1880,) നടന്നതു” 
99159. 



റ) 

റിപ്പണ്പ്രഭ, ഏ. ഡി, 18980__എ, ഡി, 1884. 
ഇദ്ദേഹം പ്രാദേശികസ്വയംഭരണം പ്രോത്സാഹി 

പ്പിചു. ഇന്ഡ്യാക്കാരുടെ അകൈതവമായ സ്നേഹാദരങ്ങഠം 
ഒഞര്൪ജ്ജിച്ച ഒരു മഹാനായിരുന്നു റിപ്പണ്. 

ഡഫറി൯പ്രള. എ, ഡി. 1884--ഏ, ഡി, 1888. 
ഏ, ഡി. 1885 മുതല് ഏ. ഡി, 196 വരെ നടന്ന 

മൂന്നാം ബമ്മായുദ്ധവും, 13634--ലെ ഇന്ഡ്യന് നാഷണല് 
കാണ് ഗ്രസ്സ് സ്ഥാപനവുമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്െറ 
കാലത്തെ പ്രധാന സംഭവങ്ങ, 

ലാ൯സ് ഡണ് പ്രഭ. ഏ, ഡി, 1985-ഏ. ഡി, 1894. 

എല്ജിന് പള, (ദ്വിതീയന്) ഏ, ഡി, 1894 

എ, ഡി. 8900, 

കഴ്സണ് പ്രഭ. ഏ, ഡി, 180090-_ഏ, ഡി, 1905, 
ഇദ്ദഹത്തിന്െറ ഭരണകാലം പലതുകൊണ്ടും പ്രശസ്ത 

മായിരുന്നു, വളരെ കായുശേഷിയും ഭരണനിപുണതയു 
മുള്ള ഒരു വ്ൃക്തിയായിരുന്നു കഴ്സണ് ., എന്നാല് അദ്ദേഹ 
ത്തിന്െറ പ്രവൃത്തികം പലതും ഈ നാട്ടുകാക്ക് രസി 
ക്കാതെ വരികയും വലിയ പ്രക്ഷോഭണങ്ങറംക്കും കോളിളു 
ക്കങ്ങറ ക്കും ഇടവരുത്തുകയും ചെയ്തു, 

മിനേറാ ൨. ലം. ഏ, ഡി, 1905-ഏ, ഡി, 1910. 

ഇക്കാലത്തായിരുന്നു മിന്൯റോ--മോര്൪ലി പരിഷ്ക്രാരങ്ങഥം 
നടപ്പില് വന്നതു”. ഇതിനെ ഇന്ഡ്വയുടെ സ്വാതന്ത്ര 
ലബ്ദി യല് ആദത്തെ പടിയാണെന്നു പറയാവണ്ട്. 

ഫാര്ഡിന്ജ് പ്രഭ. ഏ, ഡി, 1910)-ഏ, ഡി, 1016. 

ചെംസ്ഫോര്ഡു' പ്രഭ ഏ, ഡിം 1910--ഏ. ഡാ, 1991), 



1 

ഇന്ഡ്വയുടെ സ്വയംഭരണാവകാശപ്രാഏിയില് 
അട്ടത്ത പടിയെന്നു്' പറയാവുന്ന മോണ്ടെഗു-ചെംസ 
ഫോര്ഡു” പരിഷ്ട്രാരങ്ങഥം ഇദ്ദേഹത്തിന്െറ കാലത്തായി 
രുന്നു. ി 

അഭദ്ധ്യായാ 1. 

ദരണഘടനാപരിഷ്ട്രാരങ്ങറം. 

ഇന്ഡ്യാ കാണ് സില്സ് ആക്ററ്. ഏ. ഡി. 1861. 

ഇതു” ക്യാനിങ് പ്രഭ ധൈസ്രായി തയിരുന്ന കാല 
ത്താണു' പാഡസ്സാക്കപ്പെട്ടതര്. ഇതനുസരിച്ച് ഭരണഘടന 
യില് താഴെപ്പറയുന്ന മാററങ്ങറം വരുത്തി. 

1. ഏ.ഡി, 1859-ലെ ചാര്ട്ടര് തക്റ൪് ധവണ്ണര് 
ജനറലിന്െറ കണ്സിലിനെര്ന്നെ മറ൨ ചില അംധാ 
ങ്ങളെ കൂടി ചേത്തു ഒരു നിയമസഭയായി രൂപാന്തരപ്പെടു 
ത്താ൯ അനുവദിച്ചിരുന്നല്ലോ. ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടമായ നിയമ 
സഭയുടെ അധികാരങ്ങറം ഏററവും പരിമിതമായ ഒരു 
ഭതാതില് ഇന്ഡ്യം കണ് സില്സ് ത്തക”റ൨് നിവൃചിച്ച. 

മ, മദ്രാസിലെയും ബാംബെയിലേയും ധവണ്ടെന്വ 
കറക്കു' കൂടുതല് നിയമനിമ്മാണസ്വാതന്ത്ര വം അനുവദിച്ചു. 

9, ഗധവണ്ണുർ ജനറലിന് ഏതു നിയമവും റഭ്ചെയ്തു 
ന്നതിനുള്ള അധികാരം (൦/0) കൊടുത്തു. 

4, ബംഥാഠം, പഞ്ചാബ്, നാത്തു ഖെസ്റ്റ് പ്രവി ന്സു് (ഇപ്പ്യോഴത്തെ ഉത്തര പ്രദേശം) എന്നിവിടങ്ങളില് 
രാരോ ചെറിയ നിയമസഭകറം ഉന്നാക്കി. 



02 

1. അടിയന്തിരവേളക്ളിത തവമാസക്കാലത്തേക്കു* 

നിലനി ല്ക്കാവുന്നതായ ആര്ഡിന൯സസ് പു നനറിയപ്പെ 

ടന്ന നിയമഞ്ങം, നിയമസഭയോട്ട് ആലോചിക്കാതെ 
തന്നെ നിമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം ഗവണ്ണ൪ ജനറ 
ലിന് കൊടുത്തു. 

ഇന്൯ഡ്വാ കാഴണ്സില്സ് തആക്്റഠററര്. എ. ഡി. 1899. 

ഇതു” പാസായ സമയം ലാന്സ്്ഡാണ് പ്രഭളവായി 
രുന്നു ധൈസ്രായി. പശരൊന്പതാം൯൬ഠറഠാദിന്െറ അവ 
സാനഷട്ടമാസതോടുകൂടി ഇവിടത്തെ രാഷ്ട്രീയ പബുദ്ധത 

വളരെ വളന്നുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. എ. ഡി. 1889-ല് ഇന്ഡ്യാ 
ക്കാരുടെ അവകാശവാദങ്ങറംക്കു്” വേന്ട പിത്തുണ നല്കി 
പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഇന്ഡ്യന് നാഷണല് 
കാണ്ഗ്രദ്ഡു് സ്ഥാപിതമായി. രാഷ്ട്രീയവേദിക്ളിലും 
ഇന്൯ന്ഡ്വയിലെ പത്രപംക്തികളിലും സുശക്തഞ്ളുഠയ വാഭ 
കോലാഹലങ്ങം കേട്ടുതുടങ്ങി. അതുകൊണ്ടു് ബ്രിട്ടീഷ് 

ഗധവണെന്റ് ചില പരിഷ്ട്രാരങ്ങം നടപ്പിലാക്കാൻ 

നിര്ബന്ധിതമായി. ഏ. ഡി. 14099.ലെ ആക് റവ് പ്രകരം 

പ്രധാനമായി രണ്ടു കായ്യത്ളാണു” സാധിച്ചതു. 

1. കേന്ദ്രധിലേയും, പ്രാവിന്സുകളിലേയും നിയമ 

സഭകഠം പ്ണ്ണുന്നിലും അധികാരത് ളു ലം വികസിപ്പിക്കു 

പ്പെട്ടു. ഇവയിലെ അംഗം തിരത്ഞെഴുക്കപ്പെടുകയല്ലഠ 

യിരുന്ന, നാമനിര്ദദ്ദശംചെയ്തു് നിയമിക്കപ്പെടുകയായി 

രുന്നു അന്നത്തെ പതിവു, ന്നാത ഇവരില് ചിലരെ 

നിദ്ദേശിക്കു വാനുള്ള അധികാരം സ്വയംഭരണസ്ഥാപന 

ങ്ങംക്കു” വിട്ടുകൊടുത്ത. 

9, ഗവണ്മെന്റ് ആന്നോടാണ്ടു സമപ്ല്വിക്കുന്ന സാമ്പ 

ത്തികസ്ഥിതി വിധരത്ളെപ്പററി അഭിപ്രായഞ്റം പറയു 

നതിനും പ്രാധാന്യമുള്ള പൊതുക്കായുത്തടളെ പററി ചോല്യ 

അറം ചോദിക്കുന്നതി നമുള്ള അധികാരത്ംം നിയമസഭ 

സാമാജികന്മാക്ഷ കെട്ട 22. 



൭6 

ഇട പരിഷ്ട്രാരങ്ങളൊന്നും ഇന്ഡ്യയിലെ പ്പമഖ 
രാഷ” ട്രീയകേന്ദ്രങ്ങളില് വലിയ തൃഫ്ലി ഉളുവാക്കിയില്ല. 

എങ്കിലും ഗോപാലകൃഷ്ണുഥോഖലേ, ആശുതോഷ് മുഖര്ജി, 
റാഷ”ബിഹാരി ഘോഷ്, സുരേന്ദ്രനാഥബാനര്ജി തുടങ്ങിയ 
ശേഷിമാന്മാരായ പല മഹാന്മാരും നിയമസഭാംഗതാളാവു 

കയും, അവരുടെ വാഗ്വിലാസവും രാഷ്ട്രീയബോധവും 

ഇന്ഡ്്യാക്കാരുടെ കഴിവുകളെ. പ്രത്യ കമാക്കുകയും ചെയ്തു, 

ഇന്ഡ്യാ കണ്സില്സ' ആക റ൪. ഏ. ഡി. 1909. 
നി 

(മോര്ലി-മിനേറാ പരിഷ്ക്രാരങ്ങറം) 

അന്നത്തെ ലൈസ്രായിയായിരുന്ന മിനേറാപ്രഭൂവിനും, 
ഇന്ഡ്വ്വാ സിക്രട്ടറി ആയിരുന്ന മേോോര്ലിപ്പരഭളവയിനും 

ഭു൪ഫഘടമേറിയ ഒരു വിഷമഫട്ടമാണു” അഭിമുഖീകരിക്കേ 

ണ്ടിവന്നതു'. ബാഥാഠം വിഭജനം മുതലായവ മുലമുടായ 
ഭീകര പ്രവത്തനങ്ങളും അതുകളെ. അടിച്ചമത്തുവാ൯ കൈ 
ക്കൊള്ളേണ്ടിവന്ന ഉപായങ്ങളും ഇന്ഡ്യയില് വളരെ 
പ്രക്ഷുബ്ലമായ ഒരന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. ഭരണകായ്യങ്ങ 
കിത കൂടതല് പങ്ക്” കൊടുത്താലേ ഇന്ഡ്വയാക്കാരെ തൃഏരാ 
ക്കുവാ൯കഴിയൂ എന്നു” മനസ്സിലാക്കിയ മിനേറായും മോര്ലി 
യുംകൂടി നടന്തിയ ആലോചനകളൃടെയും ചച്ചകളുടെയും 
ഫലമായി ഏ. ഡി. 1909-ൽ പാര്ലമെന്റ് ഒരാക് റ് 
പംസാക്കി. 

വ്യവസ്ഥകംം. 
നി 

1], നിയമസഭകഠം വലുതാക്കി. അംഗാങ്ങളിത കുറേ 

പ്പേരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമ്പ്ദായമേപ്പെടുത്തി . 

ഉ, ഇംപീരിയല് ലെജിസ്സേററീവു” കാണ് സിലി]ത, 
അതായതു ' കേന്ദ്രനിയമസഭയില് ഓദ്യോധി കരിപക്ഷ 
മുണ്ടായിരിക്കുന്നതിനും, പ്രവിശ്വയിലെ സഭകളില് തിര 
ഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വരും, നാമനിദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ടവരും കൂടി 
യുള്ള അനാദ്യോധഗികഭൂരിപക്ഷമുണ്ടായിരിക്കുന്നതിനും 
ഭവണ്ട വ്യവസ്ഥ ചെയ്തു. 



04. 

ടു, ഹിദ്മുക്കഠംക്കും മുസ്സീമങ്ങഠംക്കും പ്രതേക 
നിയോ ജകമണ്ഡലങ്ങഠം ഏപ്പെടുത്തി, ഇതു” രാജൃത്തിനു" 
എത്രമാത്രം ദോഷകരമായിരുന്നുവെന്നു് കാലം ഖെല്ല 
ന്തോറം ഹുല്ലാവക്കം മനസ്സിലായിത്തുടങ്ങി. വലിയ കലാ 

പങ്ങ ഠാക്കും ഒട്ടവില് രാജ്യത്തിന്െറ വിഭജത്തിനുതന്നെയും 

സംഠാതിയാക്കിയ പ്രതികൂലസാഹചയുങ്ങംക്കു വിത്തു 
പംകീയതു” ഈ ഏ്പ്യാടാണെന്നു മിക്കവരും ഇന്നു സമ്മതി 

ക്കുന്നുണ്ട് . 

നി രൂപണം, 

ഈ പരിഷ്ട്രാരങ്ങഥം ഇന്ഡ്യയില് മിക്കവരെയും 

ആഅസംതൃപ്ലരാക്കി യതേയുള്ള. പ്രാദേശികസ്വയംഭരണവിഷ 

യകമായി യാതൊന്നും ചെയ്യില്ല; പ്രവിശ്യകളുടെ സാമ്ച 

ത്തികനയം കേന്ദ്ര അി ന്െറ നിയന്ത്രണത്തില്ത ന്നെ തുടന്നു 

ജരണതറകളിലൊന്നിലും പെഠതു സേവ നാദൃക്തരായ 

ഇന്ഡ്വാക്കാക്ക്” ഠാണ്യമായ പങ്ക” കിട്ടിയില്ലാ എന്നീ 

വസ്തുതകളാണ്" അസംതൃപ്തിക്ക് പ്രധന നിദാനങ്ങളാ 

യതു”. ലൈസ്രായിയുടെ കാണ്സിലില് ഒരിന്ഡ്വാക്കാര 

നായ സി൯ഹായേയും, ഇംഗ്ലണ്ടില് ഇന്ഡ്യാ സിക്രട്ടറി 

യുടെ ഇന്ഡ്വാ കൌണ്സിലില് രണ്ടിന്ഡ്വാക്കാരേയും നിയ 

മിച്ചതു” ഈ നാട്ടില് അധികംപേരെയും വൃംമോഹിപ്പി 

ച്ചില്. ആകപ്പാടെ ഇന്ഡ്യയിലെ രാഷ്ട്രീയനഭോ 

മണ്ഡലം വിച്ലുവാത്മകമായ ഒരു പരിവത്തനം കെണ്ട്ടേ 

സന്തഷ്ടമാകൂ എന്നു കാണപ്പെട്ടു, 

ധാവണെന്റ് ഓഫ" ഇന്ഡ്വാ ആക്റ൨വ്. ഏ, ഡി. 1919, 
റാ ശിം പാം 

ഹന തആക്ററ നിമ്മിച്ചതില് ഭാധാഭാക്കുകളായിരുന്ന 

ഹാന്ഡ്വഠ സിക്രട്ടറി മോണ് ടേഗവിന്െറയും രൈസ്രായി 

ചെംസ"ഫോര്ഡു” ൨ ളുവിനെറയും നാമത്ങഠം ഇതിനോട്” 

ചേത്ത് ഇതിനെ മോണ്ടെഗ-ചെംസ് ഫോര്ഡു' പരിഷ്ട്രാര 

ങ്ങ€ം ഫ്ന്നും പറഞ്ഞു വരാഖണ്ടു, ഏ. ഡി. 10914 മുതല് 

എ, ഡി. 1019 വരെ നടന്ന ഒന്നാംലോകമഹായുലധാനസില് 



0൭ 

ഇന്ഡ്യക്കാര്, അവരുടെ സങ്കടങ്ങളും പരാതികളും 
മഠന്ന”, ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ സഹായത്തിനായി പാഞ്ഞെത്തി. 
(യുദ്ധാനന്തരം ഇ൯ഡ്വ്യാക്കാരുടെ ന്യായമായ അവകാശവാദ 

ങ്ങളെ ബ്രിട്ടിഷുകാര് തആ്ൃദരിക്കാതിരിക്കയില്ല എന്നു 
പ്രതീക്ഷ നാടൊട്ടുക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഏ, ഡി. 1917 
ആഠഥസ്റ്റ് 21-ാംന്൯- ഇന്ഡ്വാ സിക്രട്ടറി പാര്ലമെന്റില് 
സപധാനമായ ഒരു പ്രസ്താവന ചെയ്തു, അതിപ്രകാരമാ 
യിരുന്നു: 

ഇന്ഡ്യാ ഗധവണെന്റിന്െറ പരിപുണ്ണമായ യോജി 
പ്പോടുകൂടി, ബ്രിട്ടീഷ്യ്രംാജാവുല് അംധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന 
നയം, ഇന്ഡ്വാക്കാരെ ഭരണകൂടത്തിന്െറ എല്ലാ ശാഖക 
ളിലും കൂടുതല് കൂടുതല് പ്രവേശിപ്പിച്ചും സ്വയംഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളെ. ക്രമപ്രവൃഭ്ധമായി വികസിപ്പിച്ചും 
ബ്രിട്ടീഷു” സാമ്രാജ്യരിന്െറ ഘടകമായി നിന്നുകൊണ്ടു 
ഉത്തരവാദഭരണഭാരം ക്രമേണ ഏറെഠടടക്കുവാന് ഇന്ഡ്യ 
യെ ശേഷിയുള്ളതാക്കി അീക്കുക'” എന്നുള്ളതാണു". 

മോണ്ടെഗു ഇന്ഡ്യ സന്ദര്ശിച്ചു” ചെംസ്ഫോര്ഡും 
സിവില്സര്വീസിലും രാഷ്ട്രിയരംഠാത്തുമുള്ള ഉന്നത 
വൃക്തികളുമായി ആലോചനകറം നടത്തി, ഏ. ഡി. 
1918-ല് മോണ്ടെഗു-ചെംസ്ഫോര്ഡു* റി പ്പ്യോര്ട്ടു” 
പാര്ലമെന്റിന്” സമര്പ്പിച്ചു. ആ റിപ്പോര്ട്ടിനെ ഇസ്സ 
ദമാക്കി ഏ, ഡി, 1019-ലെ ഗാവണെെന്൨" ഓഫ” ഇന്ഡ്യ 
ആക ൪ പാഡസ്സ്റാക്കപ്പെട്ട. ഇതിലെ പ്രധാന വ്യവസ്ഥ 
കറം താഴെ കുറിക്കുന്നു: 

ന യത്ത് 
"നം 201197 വ് പട 13]ടെ(൦ട ൫ഠഴലബ്നബ്ബ ദല വി 12൨൦ 6൫ഠഴബസബ/൨ 1നന്൦ ൦ 21 ഠാബ്ബാ!ല്ം ൭0070, 15 1109 ൨ (1൨൦ 3൩൨ ലെട്ന്ഥ ഒടടഠവദിഠ൩ റ് 1നന്ദ൩ട 2൨ ൦൦൬ 102൨൩൩ ൨ 11൦ ലഠ്൩്സ്ടനഡിഠ മഠ 1൨൦ ഈലഠ്ഡലി ലി റാ൩൦ബ/ വ് ടല്-മഠനലമ്പ്ന 10511100൩5 സ സ 10 11൨൦ 070 ടെട്സനം 2ലിടലറ്ഠന ൨ ട്ാഠനടാ1ം ധഠസ൦ ൩൦ 1൩ 1൩019 ടെ ൨൩ നല 031 ൨ 1൨പീസ്ധിടിം 141101012൦. " 
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4, കേന്ദ്രം ി 

(1) -കരണ്സില് ഓഫ” സ്റ്റേററ്, ലെജി സ്നേററീവു” 
'അസംബ്ജലി എന്നു” രണ്ടു മണ്ഡലങ്ങളുള്ള ഒരു ദ്വിമണ്ഡല 
നിയമസഭ കേന്ദ്രത്തില് സ്ഥാപിച്ചു. ഇതില് രണ്ടിലും 
തെരഞ്ഞെ ടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടായിരുന്നു, എ 
ന്നാല് വറ്ററീയപ്പാതിനി ധ്യാടിസ്ഥാനം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെ 
ട്ടില്ല. 

(8) ശവ൪ര്ണര് ജനറലിന്” അടിയന്തിരനിയമങ്ങഠം 
(നിന്നി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു” കൊട്ടത്തിരുന്ന അധികാരം 

തുടര്ന്നു. 

(8) പൊതുവ്യയനിരൂപണം, നിയമനിമ്മാണം, 
നിശ്ചയങ്ങറം പാസ്സാക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം ഇത്യാ 
ദികഠം കേന്ദ്രസഭയുടെ അധികാരങ്ങളായി വിട്ടുകൊടുത്തു. 
എന്നാല് ഇവജയെല്ലാം ധൈസ്രായിയുടെ വീറേറാ, സട്ടിഫി 
ക്കേഷന് ഹന്ന രണ്ടധികാരങ്ങറംക്കും വിധേയമായിട്ടാണ് 
അനുവദിക്കപ്പെട്ട ത”. 

ണു. പ്രാവിന്സുകംം. 

പ്രാദേശിക നിയമസഭകളിലും കേന്ദ്ര ത്തിലെപ്പ്പോോലെ 

തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വര്ക്കു ഭൂരിപക്ഷമു്ടായിരിക്കാമെന്നു” 

സമ്മതിച്ചു. ഇവിടെയും ദോഷകരമായ വദ്്രീയ പ്പാതിനി 

ധ്വതത്ത്വം തുടരുകയാണുന്ടായതു”. പ്രവിശ്യകളിലെ എക്സി 

കൃട്ടിവിലാണു” മേോണ്ടെഗു--ചെംസ ഫോര്ഡു' പരിഷ്ക്രാ 

മൃങ്ങറം വലിയ മാററം വരു തിയത്, ഡയാക്കി ന്ഥ) 

എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ദ്വിഭരണസമ്പ്യദായമാണു' പ്രവിശ്യ 

കളില് ഏര്പ്പെടുത്തിയതു'. അതായതു” ധനകാര്യം, 

നിയമം, പോലീസു” മുതലായ വകപ്പുകഥം സംവരണം 

ചെയ്ത് ( സസി ഒസ്പാ]൦08 ) പ്രവിശ്യയിലെ ഗവര്ണ 

രോട്ട് ഉത്തരവാഭിത്വമുള്ള എക്ലികൃട്ടീവു കണ്സിലഠ 

ന്മാരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലും, വിദ്യാഭ്യാസം, പൊതുജനാ 

രോഗം, പ്രാദേശികസ്വയംഭരണം മുതലായി സംവരണം 
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ചെയ്യപ്പെടാത്ത വകപ്പുകഠം ( സ്ഥല 8ധീ്്ദേ) 
ചൊവി൯ഷ്വല് നിയമസഭകളോട്ട” ഉത്തരവാദിത്വം വഹി 

ക്ഒന്നവരും തെരഞ്ഞെടടുക്കപ്പെടന്നവരുമായ മന്ത്രിമാരുടെയും 

പ്രാദേശികഥവണെ൯റിനരെറയും മേതനോട്ട തിലും നടക്ക 

ണമെന്നായിരുന്നു വ്യവസ്ഥ. ഇത്നെയുള്ള റിസര്വ്ഡ്, 
ട്രാ൯സ്ഫേഡ് എന്ന രണ്ട വിഭാഗതളും പ്രാവി൯സിലെ 

ഗവര്ണ്ണരും കൂടിച്ചേന്ന് പ്രാവി൯സിലെ എക്സികൂട്ടി 

വായി, 

നിരൂപണം, 

മോം൯ടെഗു--ചെംസ്ഫോര്൪ഡ് പരിഷ്ടാാരങ്ങളെ 
വിമര്ശിച്ചുകൊണ്ട് പലതരത്തിലള്ള അഭിപ്രായങ്ങം 
പലരും ഉന്നയിച്ചു. അധികംപേരും ആക് ററിനെറ കുറവു 
കളെ.യാണു ചുൂന്ഭിക്കാണിച്ചതു”, പ്രധാനമായി മൂന്നാ 

ക്ഷേപങ്ങളാണു” പുറത്ആവന്നതു”, ഒന്നാമതു കേന്ദ്രത്തില് 
ഉത്തരവാദഭരണം നടപ്പിലായില്ല. രണ്ടാമതു” വകഷ്ട്ഠീയ 
പ്രാതിനിധ്വമെന്ന തത്വം തുടന്നുകൊണ്ടപോകന്തതു” 
രാജ്ൃക്ഷേമത്തിനു' കാലംലെല്ലന്തോറം കൂടുതല് ഹാനികര 
മാണു. മുന്നാമതു” ദ്വിഭരണരീതി (യസ്യ) പ്രായേഃ 

ഗികതയില് പല വൈഷമൃങ്ങലക്കുമിടവരുഅമെന്നു മാത്ര 

മല്ല, സുപ്രധാനങ്ങളായ ൧൨ണെ൯൨ വകുപ്പുകളെ ല്ലാം 
സംവരണംചെയ്ക്ക് പൊതുജനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണ ത്രിന്നതീ 
തമായി സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടകയും ചെയ്തു. 

ഗോഖലേയെപ്പ്യോലള്ള മിതവാദിക൦ം ഈ കുറവുക 
ളെഠക്കെ ആക് ററിന്െറ വൈകല്വങ്ങളുാ ണെന്നു” സമ്മതിച്ചു 
എങ്കിലും ഇന്ഡ്വയുടെ സ്വയംഭരണപ്രാഡ്ലി ബ്രിട്ടീഷു ഗവ 
ണൈന്റിന്െറ ഉന്നമാണെന്നു” തആഅഅവര് സമ്മതിച്ചതുതന്നെ 
വലിയ കായ്യുമാണെന്നും, അതുകൊണ്ടു്” അവര് അനുവദിച്ചു 
തന്ന പരിഷ'ക്കാരത്ങറം സ്വീകരിച്ചു്, ഗവണെ൯റിനോട്ട് 
സഹകരിക്കണമെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ട, ഹുന്നാല് പരി 
ഷാ ക്കാരങ്ങളെ അസ്വികായ്യങ്ങളെന്നു മുദ്രയടി ച്ചുകൊണ്ട് 
കാണ്ഗ്രസ്സ് മാറിനിന്നു, മഹാത്മാഥാന്ധിയുടെ ഒന്നാമത്തെ 
നിസ്സഹകരണപ്രസ്ഥാനവും സിവില്നിയമലംഫ നവും 
മറ൨ പ്രധാന സംഭവങ്ങളും ഇതിന്െറ പരിണതഫലങ്ങ 
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ളായിരുന്നു. അവ അനൃത്ര വിവരിക്കുന്നതാണു. ഹ ന്നാത് 

അല്ലകാല ത്തിനുശേഷം കാണ് ഗ്ര സ്സുകാരിലൊരുവിഭാഗം 

പണ്ഡിറ൪ മോട്ടിലാല് നെഹ്റ, ദേശബസ്ു സി, ആര്: 

ദാസ് മുതലായവരുടെ നേതൃത്വ ത്തിലും, ഗാന്ധിജിയുടെ 

അനുമതി യോട്ടം നിയമസഭകളില് പ്രവേശിച്ചു, അവര് 

സ്വരാജ്" പാര്ട്ടി ഫന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചു. അവരുടെ 

ഉദ്ദേശം പുതിയ ഭരണഘടനയെ സഫകരണപ്രസ്ഥാനത്തി 

ലുടെ സൂംഭനാവസ്ഥയിലെ യിച്ചു” അതിന്െറ പൊള്ള 

പൊളിച്ചകാട്ടണമെന്നായിരുന്നു. മോട്ട്ലാ തഅ൭നെഹ൨, 

ദേശബസു, കേന്ദ്രഅ സം൩ളിയുടെ ആദ്യത്തെ തെരഞ്ഞെ $ 

ക്കപ്പെട്ട അദ്ധ്യക്ഷനായ വിത്തല്ഭായിപട്ടേല് എന്നിവക്കു 

ജനകീയ ഭരണരീതിയി ലുളള സാമത്ഥ്വവും സ്ഥിരോത്സാഹവും 

ലക്ഷ്ൃപ്രാപ്ിയില് സ്വരാജ് പാര്ട്ടിയെ ഹത്തിക്കുകതന്നെ 

ചെയ്ക. 

അദ്ധ്യായം [7 

ത്തഭ്വന്തരനയം. 

ഏം ഡി. 1858.-ലെ വിക്ടോറിയാ രാജ്ഞിയുടെ വിളും 

ബരത്തെ ഇതിനുമുമ്പ് പരാമര്ശിച്ചുവല്ലോ, മഹനീയ 

ടര്ശത്തമളും ഉന്നതങ്ങളുഠയ നയതന്ത്രവിശേഷത്ങളു കൊണ്ടു 

ഉൃല്ക്കഷ്ടമായിരുന്ന ഈ പ്രമാണം വൈസ്രായിമാക്കം അവ 

രുടെ ഠഗ൨ബെ൯റിനും വേത്ര പ്രചോദനം നല്കി, 

സാന്മാദ്റ്രികമായും ഭനതികമായം ഭാരതത്തില് വളരെ 

അഭി വ്ൃഭ്ധിയു നായി, രാഷ ട്രീയബോധവും രാജൃത്തില. 

ക്ങോമമിങ്ങോളം അഭ്ൂ തപു വ്ൃയമായ ഒരൈക്യവും ൨ളന്നു 

തുടങ്ങി, ക്വാനിങ്ങമുതല് െരുപതാംശൂഠററാണ്ടിനെറ ആദ്യ 

ഭ0ഠാംവരെ ഇവിടെ ഭരിച്ചിരുന്ന റൈ സ്പ്രായിമാരുടെ ആഭ! 

ന്തരനയവും അതിന്െറ ഫലങത്ങമളൂമാണു് ഈ അആദ്ധ്യഠായ 

ത്തില് പ്രതിപാദിക്കുന്നതു', 



ധനപരമായ നയം. 

- ക്യാനിങ് പ്രഭുവിനെ അഭി മുഖികരിച്ചിരുന്ന ഏറവം 
വും വലിയ പ്രശ നം ആയവ്വയങ്ങറം തൃല്വനിലയിലാക്കുക 
എന്നതായിരുന്നു. ജെയിംസ് വില്സണ് എന്നും സാമുവല്. 

ലെയിങ് എന്നും പേരുള്ള രണ്ട ബ്രിട്ടീഷ് ധനകായ്യവിഭ. 
ഗാ ദ്ധന്മാരുടെ സാഹായ്യുത്തോടെ ഏ. ഡി. 1968_നകം 
ക്യാനിങ ഇക്കായ്യം സാധിച്ചു, ആദായനിക്തി, ഇറക്കു. 
മതിത്തീരുവകറം മുതലായ൪൨ കൊണ്ടു് വരവു വര്ദ്ധിപ്പ ചും, 
സിവിലും സൈനികവുമായ വകുപ്പുകളില് ചെലവു ചുരു. 
ക്കിയുമാണ് ഇതു” സാധിച്ചതു”. 

ഒ. ഡി. 1803 മുതല് എ. ഡി. 1960 വരെ വൈസ്റ്രാ 
യിയായിരുന്ന സര് ജാണ് ലാറന്സി ന്െറ കാലത്ത് ക്വാനി; 
ങ് നേടിയ സാമ്പ 2]കഭദ്രതയ്ക്കകു” കറവ൮൨൬. ഇതിനുള്ള 
പ്രധാന ഹേതുക്കഠം ഒറീസാ, രാ ജപുട്ടംണാ, ബുന്ദേല്ഖണ്ട്' 
എന്നിവിടങ്ങളില് ബാധിച്ച ക്ഷാമവും എ. ഡി, 18096.തഅ 
പഞ്ഞിവ്യവസായഅിനു വന്നുചേന്ം വിഷമങ്ങളുമായി' 
രുന്ന. 

അടുത്ത ധൈസ്രായിയായ മേയോ ഈ അവസ്പായെ 
ടൂരികരിക്കുന്നതിലേക്കു ള്ള മാഗ്ലൂങ്ങറം ആരാഞ്ഞു, ടെമ്പിംം. 
സ്ത്രാച്ചി മുതലായ ധനകാരൃയകോവിദന്മാരുടെ അഭപ്പായ 
മനുസരിച്ചു' ആദായനികുതിയും, ഉപ്പുകരവും വര്ദ്ധിപ്പിച്ചു 
സാമ്പത്തികവിഷയ തില് വികേന്ദ്രീകരണ നെറ ആവ. 
ശ്ൃകത മനസ്സിലാക്കിയതിനാല് മേയോ തല്സാഭ്ല്ൃതയ്യ, 
ചില നടപടികഠം കൈ:യ്യ്കൊണ്ട, ി 

ഏതദ്വിഷയകമായി പിനീടെത്തെങ്കിലും ചെയ്യതു” 
ലിററണ് പ്രള (ഏ, ഡി, 1970-_ഏ, ഡി. 1880) ആണ ഇംഗ്ല ന്ദി വൃവസായവിപ്പവത1ിന്െറ കാലമായിരുന്നു. അതു, വികസിച്ചുവരുന്ന ബ്രിട്ടീഷു വൃവസായങ്ങവുക്കു" പ്രത്യേകിച്ചു” നെയ്ത്തു” വ്യവസായത്തിനു, വിദേശത്മളൂ 
മായി ചുങ്കങ്ങളില്ലാതെകച്ചവടം (1 (72 0൦) ചെയ്യുന്നതാ 
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യിരിക്കും നല്ലതെന്നു” മനസ്സിലാക്കിയ ബ്രിട്ടീഷ് ധവഞ്മെ 
൯൨ അത്തരം ഒരു നയം സ്വീകരി ച്ചുകൊള്ള വാന് ഇന്ഡ്യാ 
ധവണെ൯റിനേയും ആഹ്വാനം ചെയ്തുവെങ്കിലും ലിററനു 
മുമ്പു നടായിരുന്ന ലൈസ്ര്രായി നോത്തു ബക്ക പ്രള അത്തരം 
നയം ഇന്ഡ്യയ്ക്ക്“ ദോഷകരമായിരിക്കുമെന്നു കണ്ട്” അതിനു 
വിസമ്മതിക്കുകയും ഇതിനെ തുടന്ു” അദ്ദേഹം ഉദ്ധയോഗം 
രാജിവയ്ക്കുകയുംചെയ്തു. ഇംഗ്ലീഷു” തുണിത്തരങ്ങംക്കു” 
നോത്തു” ബ്യക്ക് ഏര്ബപ്പുടുത്തിയ ഇറക്കുമതിച്ചുങ്കം 
ലിററണ്പ്രഭള ബ്രിട്ടീഷു മന്ത്രിസഭയുടെ നിര്ബന്ധംമുലം 
നിത്തലാക്കി യെങ്കിലും മറവവിധ മ്മില് ഇന്ഡ്വന് വാണി 
ജ്യാഭിവൃദ്ധിക്ക് ചിലതൊക്കെ ചെയ്തു, ഇന്ഡ്യയുടെ 

എല്ലാ ഭാഗത്തം ചുമത്തിവന്ന ഉപ്പതീരുവ ഒരേ തോതി 

ലാക്കി, മേയോയുടെസാന്വത്തിക വികേന്ദ്രീകരണനയം 

തന്നെ തുടന്ന് അതു” കുഠോക്രൂുടെ വിപുലപ്പെടുത്തി. 

റിപ്പണ് പ്രഭുവും ചുങ്കങ്ങഠം കുറച്ചു് വാണിജ്യം അഭി 
വൃദ്ധിപ്പെടുത്തി, ഉപ്പനിക്തി കുറച്ചു” സാധുജനങ്ങളെ. 
സഹായിച്ചു. ഇരുപതാംതൂററാണ്ടി ന്െറ തൃരംഭദശയില് 
കഴ സണ്പ്പള ഉപ്പനിക്ുതിയും, ആദായനികുതിയും കുറച്ച 
പൊതുജനങ്ങലംക്കു് കുറെ ആശ്വാസം നല്ലി. 

വിദ്വാ ഭ്വാസം. 

ഗവള്മു൪ര്ജനറല് ബെന്റിങ്ക്പ്രഭവിനെറ കാലത്തു് 

പാശഞ്ചാത്വവിദ്വാഭ്വാസം തതരംഭിച്ചുവല്ലോ. ഏ. ഡി. 

197. ക്വാനിംഠപ്രഭവിനെറ കാലത്തു” ബോംബേ, 

കല്ക്കട്ടാ, മദ്രാസു് എന്നിവിടങ്ങളില് സവ്വകലാശാലകറഠം 

സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട. 

റി പ്പണ്പ്രഭ പ്രാഥമികവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്െറ പുരോ 

ധാതിക്കു” മാ്ലൂങ്ങറം നിര്ദ്ദേശിക്കുവാനായി ഏ, ഡി. 

144449.ത സര് വില്യം ഹന്ദറിനന്െറ നേതൃത്വത്തില് ഒരു 

കമ്മീഷനെ നിയോഗിക്കുകയും, ഹന്ദ൪ റിപ്പ്യോര്ട്ടിലെ 

നിര്ദ്ദേശങ്ങളില് പലതും നടപ്പിലാക്കി പ്രാഥമികവിദ്യാ 

ഭ്യാസത്തെ അഭി വൃദ്ധിപ്പെടു ആകയുംചെയ്തു. 
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വില്യാഭ്യസേവിഷയകമായി പിന്നീട്ട് പ്രധാനമായ 
ചില നടപടിക€ം കൈക്കൊണ്ടെതു" ക്മ“സണ്പ്രഭവായി 
രുന്നു. ഇന്൯ഡ്യന്സവ്വകലാശാലകളുടെ പ്രവത്തന വും. 
ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ്ിന്െറ തോതും ഭേദപ്പെടുന്തണമെ 
ന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി ഏ. ഡി. 1904-ല് ഇന്ഡ്യന് 
യൂണിവേഴ് സിററീസ് ആക”ററ് എനന നിയമം പാസ്സാക്കി. 
ഇതുമൂലം സവ്വകലാശാലകംം ധവണ്ടെന്൯റിന്െറ നേരിട്ടു മുള 
ഭരണന്തിലായി. അലഹബാദിലും, പഞ്ചാബിലും സ്വ 
കലാശാലകളും, ഒരു കാര്ഷികകാളേജും സ്ഥാപിച്ചു. 
കഴസന്െഠ വില്യാഭ്യാസനയം, പ്രത്യേകിച്ചു്, ഇന്ഡ്വഃ 
യൂണിവേഴ്സിററീസ് ത്തക"റ൨" വലിയ ഹഎൃതിര്പ്പിനിട. 
വരുത്തി, 

കൃഷി, ഭൂനയം, ക്ഷാമം, ക്ഷാമനി വാരണം.  അ്ഞ്ഞ്ഞ്ജാനാള് നാന ത് ള്ള 

കാനിംഗ്” ആസ്സാമിലേയും, 'നിലധിരിയിലേയും. കാപ്പി, തേയില ഇവയുടെ കൃഷി പ്പോത്സാഹിപ്പിച്ചതു കൂടാതെ ഏ. ഡി. 1859-ല് ഒരു റെന്? ആക്ററ് (1 ൧4.0) പാസ്സാക്കി, കഷകക്കു" കൂടുതല് അവകാശങ്ങളും ക്കി ക്കൊടുട ത. സര് ജാണ് ലാഠ൯സു” പാസ്സാക്കിയ പഞ്ചം ബിലേയും ഒരഡിലേയും കടിയായമ നിയമങ്ങംം (ബപ. റി 01൯ 1്മാന്ന ൧.08) കഷകക്ക് ഇന്ഡ്വന് ജന്മിമാ രില്നിന്നും, യുറോപ്യന് തോട്ടമുടമസ്ഥന്മാരില്നിന്നും രക്ഷയുണ്ടാക്കി ക്കൊടുത്ത. ഇദ്ദേഹഅ1ണ്െറകാല ൭ ഒറീ 9 രാജപുട്ടാണാ, ബുദ്ദേല്ഖണ്ടു എന്നി വിടങ്ങളില് കു മുണ്ടായി, ആദ്യമായി ക്ഷാമനി വാരണമാദ്രുങ്ങറം ഠാവ ണെ൯൨് ആരാഞ്ഞു തൂടങ്ങി. 

ലിററണ്പ്രള വൈസ്ര്രായിയായിരുന്നം ഇന്ഡ്യയില് വലിയ ക്ഷാമമുണ്ടായി. മൈസൂര്, മദ്രാസ്, ഡെക്കാണ്, മദ്ധ്യഇന് എന്നി വിടങ്ങളിലേക്കു? പരന്നു. 
ക്കടി ഉണ്ടാകുന്നതായി കണട 
ളും, നിവാരണമാ്ലുങ്ങളും 

പ്പാഠാ തെക്കേ 
ഇതു” ക്രമേണ 

ഡയാ, പഞ്ചാബ" 
ക്ഷാമം ഇങ്ങനെ അട്ടി 

പ്യാഠം ഇതി നുള്ള കാരണ 
കണ്ടുപിടിക്കുന്നതി ന" ഒരു 
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“ഫാമിന് കമ്മിഷനെ നിയമിച്ചു. കമ്മിഷനെറ റിപ്പോട്ട 

നുസരിച്ച് ഒരു ഫാമി൯കോഡും, ഫാമിന്ഫണ്ടം (11൧1൩൦ 

(ഹം ബെ സ്ന 1ധ്ഥര്) ഉണ്ടാക്കി. റെയില്വേ 

നീട്ടിയും, തോട്ടകം വെട്ടിച്ചും കൃഷിസകേയുങ്ങം വഭ്ഥി 

പ്പിച്ചും ക്ഷാമം നിവാരണംചെയ്യാ൯ ഇദ്ദേഹവും പി൯ 

ധാമികളു.ം കഴിവതു ചെയ്തു. ക്ഷാമം ഇതുകൊണ്ടും നിള്ലേ 

ഷം അവസാനിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. ഫു.ല്ജി൯ ദ്വിതീ 

യനെഠ കാലത്തു് ബാംബേയില് ഒരു ക്ഷാമവും പ്ലേ 

ബാധയുമുണ്ടായി. 

കഴ“സണ്പ്രളവും കൃഷിക്കായ്യത്തില് ശ്രദ്ധ പതി പ്പിച്ചു. 

ഏ. ഡി. 1900-ലെ പഞ്ചാബു” ഭൂമി അന്യാധീനനിയമം 

(വിവി 1:൩0 ൧11യഥണ ൧.൧) എന്നനിയമം ജ്ടൂണ 

ബാധിതരായ കൃഷിക്കാരുടെ വസ്ത്രക്കഠം അത്യാഗ്രഹിക 

തായ ഉത്തമണ്ണര്൪ തട്ടി യെടുക്കുന്നതിനെ തടഞ്ഞു, കൃഷി 

ക്കാക്ദ” കറഞ്ഞ പജിശയ്ക്കു വായ്ക്കു കൊടുത്തു് സഹായിക്കു 

വാന് (കോവാപ്പറേററീവു ക്രെഡിറവ് സെസൈററഠീസ) 

പരസ്സുരസഹായസംഘതങ്റം സ്ഥാപിച്ച. ജലസേചന 

പദ്ധതികളും ഒരു കഷിഡി പ്പാര്ട്ടുമെ൯൨ം അദ്ദേഹം 

ഏര്പ്പെടുത്തി. 

അദ്ധ്യായം ച 

സാ മദായി കപരിഷ്ട്യാരങ്ങഥം, പത്രസ്വാതശ്ര് 

പ്രാദേശികസ്വയംഭരണം, 
ചളി 

രാജ്ഞിയുടെ വിളംബരത്തില് പല നല്ല ആദര്ശങ്ങ ളു. 

ന്ദോയിരുന്നതായും പൊതുജനക്ഷേമം കമി വുള്ളിടത്തോളും 

സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ധവണ്ടെ൯റിന്െഠറ ധാമ്മികമായ ചമ 

തലയാണെന്നു' ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നതായും പ്രസ്താവിചു 
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വല്ലേ. വൈസ്റായിമാര ഇന്ഡ്യയാക്കാരുടെ സാമൂഹ്യ 
ജീവിതോല്ക്കര്ഷത്തിനു് ചില പരിശ്രമഞ്ങം ചെയ്യാ 
തിരുന്നില്ല, 

അവയിലൊന്നാണ് ഫാക്ടറിനിയമങ്ങം (14007 
൧.05). ആദ്യത്തെ ഫാക്ലഠിനിയമം ഏ, ഡി, 18)].ത 
ഠിപ്പണ് പ്രഭളവിന്െറ കാലത്തായിരുന്നു, ഒ൯ന്പതുമണിക്രൂ 
റില് കൂടുതല് കുട്ടികളെ ക്കൊണ്ട്? വ്യവസായശാലകളില് 
വേലയെടുപപ്പിക്കാ൯ പാടില്ലെന്നും, യന്ത്രങ്ങം വ. 
ക്കപ്പെടുന്ന ശാലകളില് അവ കൈകാര്യംചെയുന്നവക്കു 
വേണ്ട രക്ഷകളും, മു൯കരുതലുകളു മുണ്ടായിരിക്കണമെന്നും 
ഈ തതക്ഠില് വൃയവസ്ഥചെയ്യിരുന്നു, 

ലാന്സ് ഡഠണ്പപ്രള രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടറിനിയമമു 
ഭാക്കി, കുട്ടികളുടെ ജോലിസമയം ഏഴു മണിക്കൂറായും, 
സ്മ്രീകളു ടേതു” പതി നൊമ്ധമണിക്കൂഠായും ക് രഏപ്പെടുത്തി, 
എല്ലാ ഫാക്ടറിതൊഴിലാളികഠംക്കും ആട്ട,യി]ല് ഒരു 
ഭിവസം അവധി കൊടുക്കണമെന്നും നിഷ്ടര്ഷിച്ചു, 

1൭ 1-ല് മേയോപ്രഭവിനെറ കാലത്തു” ഹൃട്ടത്ത ജന 
സംഖ്യക്കണക്കും (സെന്സസ്ത്റ്), 1881-ല് റിപ്പൂണ്പ്രഭൂവി ന്െറ ഭരണത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ജനസംഖ്യക്കണക്കും (സെന്സസ്ക്റും) ഒപെതുജനങ്ങളുടെ സാമൂഹൃജീവിതത്തിന്െറ ധിശദാംശങാറം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനു വളരെ സഹായക മായി ഭവിച്ചിട്ടണ്ട്. 

കവപ്പ്യ, ഗഞ്ചാ മുതലായ ലഹരിപദാത്ഥങ്ങളുടെ അന? യന്ത്രിതമായ വ്യാപാരം തടഞ്ഞു” അവയെ ആളുകറം ഉപ യോഗിക്കുന്ന ശീലം കുറയ്ക്കാന് ത്രമിച്ചതും, ബാലികമാരെ തീരെ ശിശുപ്രായത്തില്ത്ത നെ (പന്ത്രണ്ടവയസ്സിനുമു൯പു*) വിവംഹംചെയ്കുകൊടുക്കുന്തിനെ നിരോധിച്ചതും അക്കാ ലത്തെ സാമുദായികപരിഷ്ക്കരേങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില് സമര ണീയങ്ങളുഠണു'. 
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പത്ര സ്വാതന്ത്രം. 

നാ ന നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനു” ലിററണ്. 

ഷി ത്ര; യമമുണ്ടാക്കിയതുര” വലിയ എതിര്പ്പി 

വ: ന തം ഈ നിയമത്തിനിടയാ 

എം റഃ പ്ര ിനെറ വിദേശനയനത്തെ നാട്ടു ഭാഷാ 

0൦ അതി രൂക്ഷമായ ഭാഷയില് വിമര്ശിച്ചതാണ് 

൧൭ നിയമന 
റിപ്പ ഭള ൫ ചെയ്തു, ഇന് ഡ്വയിലെ 

രാഷ ട്രീയ . സ്ഥാനം നന്ന 
ൂ 

മ്. തോടൊപ്പം ഠത്തമാന 

പൃത്രങ്ങളു. അവയുടെ അവകാശങ്ങളും 
സ്വാധീനതാ 

ശക്തിയും പുരോഗമിച്ചു. 

പ്രാദേശികസ്വയംഭര
ണ 

ന്ത മി 

വ൪ഷമങ്ങ€ംഭ്ഒ മ൯പപതന്നെ ഭാരതീയക്ഴ" 

രന്ായിരം 
ഒരു മഫഅായ പാരമ്പയും 

സ്വയംഭരണവി ഷ
യത്അില് 
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ഇണ്ടായിരുന്നുവെന്നാബണ് പല ചരിത്രകാരന്മാരുടെയും 
അഭിപ്രായം. ഈ രാജ്യത്തില് എത്തെല്ലംം മാററങ്ങളും 
മറിച്ചിലുകളു മുണ്ടായിട്ടം പുരാതന കാലംമുതല് നില 
നിന്നുപോന്ന ഗ്രാമീണജീവിത ത്തിനേറയും പഞ്ചായത്തു 
സമ്പ്ദായത്തി നേറയും പാരമ്പയ്യുത്തിന്െഠ തുടര്ച്ച കാണ്ട 

ര നുണ്ട്. 

ആ.ധുനികകാലങ്ങളില് (പത്തൊന്പതാം ശതാബ്ദു 
ത്തില് . തേകിച്ചു) പ്രാദേശി കസ്വയംഭരണകാര്വ നില് 
വലിയ പ്രോല്സാഹനം കൊട്ടമ്ാതു'” റി പൂണ് പ്രഭ വാണു”, 
അദ്ദേഹത്തിന്െറ പേരു” ഇന്ഡ്വാക്കാര് ഇന്നും സ്നറേഹാദര 
അലോടും, ചാരിതാത്ഥ്യഭ്ാടടം സ്തൂരിക്കുന്നു, ഏ. ഡി. 
1 8889-നും ഏ.ഡി. ] 890-നുമിടസ്റ്ര” അഭ്്േഹം ഏതാനും. 
പഠദേശിക സ്വയംഭരണ നിയമങ്ങ (_ഠ। 5൦-0൦ 
നന൦ണ ൧.൦8) നടപ്പിലാക്കി. തന്മ, ലം രാജ്യമൊട്ടാകെ. 
ഡഗ്രരിക്റവടഖെരേഡുക 0, താലൂക്കു ഃബാര്ഡുകംം, മുന 
സിപ്പ്ാലിററികഠം മുതലായവ ഏർപ്പെടു ത്തി, മദ്രാസ്, 
ബാംബൈ, കല്ക്കട്ടാ മുതലായ വലിയ നധരത്ങളില് 
വന്തോതിലുള്ള കോര്പ്പൊറേഷനുകം പ്ര൨ത്മനമാരം, 
81൧). റി പൂണ് ഭളവിന്െറ പധാന ഉള്ദേശ്വം ൨ ദേശിക 
സ്വയംഭരണസ്ഥാപനമ്മഃ ളില്ക്കൂടെ ഒപാതുക്കാരൃയനിവ്ൃഫ ണത്തിലം, ഭരണച്ചുമതലകറം വഹിക്കുമ്പതിലും ഈ നാട്ട. കാദ്മ' വേണ്ട പരിജ്ഞാനവും പരിചയവും സിദ്ധിക്കണ മെന്നായിരുന്നു. “കാലക്രമേണ അവൻ രാജ്യന്നിന്െറ മു വന് ഭരണവും ഏറ്െറടടക്കുവാന് കമി വുള്ള ൨ രായി അ ന്നേക്കാം ഹഎന്നള്ളേഹം കരുതി, ഈ ഉദ്ദേശ്യം വളരെ ഫലി കയും ചെയ്തു. ഇന്നു” നമ്മുടെ രാജ മൊട്ട ദ ൂള ഡിസ്്സി ക്റ൨ബോര്ഡുകളും നഥഗരസ്ഭദളും പെതുജനാരോധ്ചം 
പ്രഥേമികറിദ്യധഭ്യാസം, ഗതാഗതം, ജലസേചനം, വിത രണം തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി പ ധാനവകപ്പ൦ഠം നോക്കി വരുന്നു, അവയ്ക്കു മൂള അധികാരങ്ങളും, കാര്വക്ഷമമായ 
പെതുജനസേ : നവും നംലാക്കുനംം പുരോഗമിച്ചകൊണ്ടെ തന്നെയിരിക്കന്നു. 

29359 
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മഠ൨ പരിഷ്ട്രാരങ്ങം. 

ഇന്ഡ്വന്വിപ്ലവത്തിനിടവരുത്തിയ സാഹചര്യങ്ങ 
ഉ ില്നിന്നും സൈനികപരി ഷ് ക്കാരത്തിന്െറ ആവശ്വകത 
മധസ്സിലാക്കിയ ക്വാനിങ്ങ്പ്രള ഇന്ഡ്വന്സൈന്ധവ 
ത്തിനെറ സംഘടനയില് ചില മാററങ്ങംം വരുത്തി 
അന്നു” നാട്ടുരാജ്യ സേനകറം, കമ്പനി വക സേനകംം, രാജ്മമി 
യുടെ സേന൭.0൦ ഫുന്നു മൂന്നു വകപ്പുകളു. നായിരുന്നു. ഇവ 
യില് കറെ ണ്ണം കുറച്ചു്, ഒരേ അടിസ്ഥാനത്തില് സംഘ 

ടിപ്പിച്ചു., കമ്പനിയടെയും, രാജ്ഞിയുടെയും സേനകറം 

ഒന്നാക്കിയും നാട്ടൂരാ ജ്യസേനകളെ. ഏകദേശം അതുപേം 

ലെയുള്ള രീതിയില് പനഃസംഘടി പ്പിച്ചും, അങ്ങനെ രണ്ടു 

ഘടകത്മം ഉഠംക്കൊള്ളന്ന ഒരുപുതിയ ഇന്ഡ്വയന്സൈ 

നത്തെ നിമ്മിച്ചു൨െന്നുതന്നെ പറയാം, സൈനികച്ചഛെ 
ലവും കഴിയുന്നിടത്തോളം കുറച്ചു. 

ക്വാനിങ്ങിന്െറ വേറൊരു പരിഷ്ക്കാരം ബമ്മ 

യില് ബ്രട്ടീഷുകാക്ക് അതുവരെകിട്ടിയിരുന്ന അരയഷ്കു,ാന്, 
൭ടെനാസ്സറിം, ൨െ ഗു എന്ന സ്ഥലങ്ങളെ ഒരു ചിഫ കമ്മീഷ 
ണറടെ ഭരണന്തിലമ്ള ഒരു പ്രാവിന്സാക്കിയതാണു- 
അവിടെ നിയമിച്ചു ആദ്വത്തെ ചീഫ കമ്മീഷണറായ 

സ൪ ആര്തര് ഫേയ്൪ (512 ൧൩൩൨൧ വചന ഒ പ്രഭേ 
ശത്തു” നല്ല പരിഷ് ക്കാരങ്ങഠം ഏര്പ്പെട 1. 

ഒരോ പവിശ്വയിലും ഓരോ ഹെക്കേഠടതി 

സ്ഥാപിച്ചു. മെക്കാളിപള എഴുതിയുണ്ടാക്കിയ ഇന്ഡ്യന് 

പീനതകോഡു” സര് ബാണ്സ് പീക്കോക്ക് എന്ന 

സു പസിദ്ധനിയമജഞനെക്കൊണ്ടു' പരിശോധിപ്പിച്ചു്” തുപ 

ഭയാഥായോഗ്വയമാക്കി ത്തീത്തു. 

മേയോ ിനെറ പരിഷ്ക്രാരങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില് 
രാജ്യത്തിലെ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകം ശേഖരിച്ചുത്ുു് 

(6്ധ്പചേ യസ) പ സ്തരാവ്യമത്രേ. കാരാഗ്ൃഫങ്ങറം 

പരിഷ്ടൂരിക്കുന്നതില് ഉദൃക്തനായിരുന്ന മേയയ പ്ര ഉ 
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റൂ 79. ആന്ഡമാന്സു' ദ്വീപിലെ സ്ഥിതികംം കണ്ട 
മനസ്സിലാക്കുവാന് പോയപ്പ്പോഠം ഒരു പത്താന് ആ 

കത്തെ കുത്തിക്കൊല്ലകയു ണ്ടായി. 

ഏ-: ഡി. 1970-ല് നോത്തു ബൂ ക്കു ൨ ഭവിനെറ ഭരണ 
കാലത്ത് പ്രിന്സ് ഓഫ വെയില്സ' (പിന്നീട്ട് 
എഡ്വേര്ഡു സഏമന്) ഇന്ഡ്യാ സന്ദശ്രിച്ചതും അത,നെ 
ത്തടന്ന൯് ലിററണ് . ഭവിനെറ കാലത്തു് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രധാന 
മന്ത്രി ഡിസ” റേലിയുടെ ഉപദേശ പകാരം ഏ. ഡി. 

1877-ല് വിക്റേറാറിയാരാജ്ഞി ഇന്ഡ്വവചക്രവത്തിനി 
(കൈസരിഹി൯ഡു”) എന്ന പദധി സ്വീകരിച്ചതും പ്രസ്താ 
വ്ൃമാണു”. 

കമ്സണ് പ്രഭളവിന്െറ പരിഷ്ക്രാരങ്ങളിലൊന്നായി 
രുന്നു പുരാണവയസ്തരസംരക്ഷണനിയമം (൧,൦07 0൨൦ 
7ടേസദ്ധി൩ ൨ ൧൩ഠ൮ബ 1/ബ്വടസ്പട). ഇതിലേ 
ക്കായും ചരിത്രഗവേഷണായിനും ഒരു ആക്കിയളാജി ക്കല് 
ത്ധിപ്പംട്ടുമെ൯൨് അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചു, 

അദ്ധ്യായം . 13. 

അയല് രാജ്ങ്ങളു മായു 8 ബന്ധം. 
ി 

ന്തി 

ഏ, ഡി. 185:_മുതല് ഇരുപതാംതററാ “ന്െറ 
ആരംഭദശ രെ ഇന്ഡ്യ ഭരിച്ചിരുന്ന സപൈസ്രായി മാരുടെ 
ആഭ്യന്തരനയവും പരിഷ്ട്രാരതാളുമാണല്ലോ ഇതുവരെ 
പ്രതി പാദിച്ചതു”. ഇതേകാല സൃതന്നെ ഇന്ഡ്യാ ൧൮ 
തണ്മ൯വം അയല്രാജ്യതളൂമായുന്ടായിരുന്ന ഡന്ധഖന്നെ 
പ്യററി അഥവാ അക്കാലഒ ? വിദേശനയഒ തപ്പുററി ഇനി 
പഠിക്കാം, സംഭ :ഠാതിയനുസരിച്ചു” ഇക്കാല മൂന്നു 
യി തിരിച്ചു് നിരീഷിക്കുന്നതു്” സരകേര്വലായി 

രിക്കും, 
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(൫) ഒന്നാംഘട്ടം ഏ. ഡി. 1556 മുതല് ഏ, ഡ്. 

1976 വരെ, 

() രണ്ടാംഘട്ടം ഏം. ഡി. 1816 മുതല് ഏ. ഡി. 
] 904 വരെ, 

(൦) മൂന്നാംഘട്ടം ഏ. ഡി. 1904 മുതല് ഏ, ഡി. 
1019 വരെ. 

(൨) ഒന്നാംഘട്ടം ഏ. ഡി, 1856---ഏ. ഡി. 1876. 
ത്തി 

ഇയ ഇരുപതു” സംവത്സരങ്ങംക്കിടയില് ബുട്ടഠാന്,. 
അഫ് ഗാനിസ്റ്റാ൯ ഹുന്നീ രണ്ടു അയല് രാജ്ൃഞ്ങഭൂമഠയ് 
ഇന്ഡ്യാ ഗാവഞണ്മെന്റി ന്, ചില ഇടപാടുകളു ണ്ടായി. , 

ബുട്ടാന് :-__എ. ഡി. 1896-ല് ആസ്സാം കൈവശപ്പെ 

ട്രാധിയതോടെ ബ്രിട്ടീഷുകാക്ക് ബുട്ടാ൯രാ ജയവുമായി സമ്മ 
ക്മെണ്ടായി. ബുൂട്ടാ൯രാജ്ൃത്തുനിന്നു് ബ്രിട്ടീഷ് അതിത്തി 

കളില് പല തആക്രമണതളു.ം നേരിട്ടു. ആഫ്ലി ഈഡന് 
എ. ന്നൊരുദ്വേഗസ്ഥനെ  ല്ജിന്(്ര ഉ ബുട്ടാനിലേയ്ക്കുയച്ചു. 
ന്നാല് ബൂട്ടാ൯ന്കാര്൪ അയാളെ നിര്ബന്ധിച്ചു” ബ്രിട്ടീഷു, 
കാക്ദട്” അപമാനകരമായ ഒരു സന്ധിയില് ഒപ്പിടുവിച്ചു. 
ലോറന്സു” ഇ സന്ധിയെ നിഷേധിച്ച് ബുട്ടാനുമഠയി 
യുഭ്ധമാരംഭിച്ചു. ബുട്ടാനില് ൨ റേശിച്ച ഒരു ചെറിയ 
ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യം ദിവാ൯ഗിരി പന്ന സ്ഥലത്തു വച്ചു് 
ടന്ന യുദ്ധ തില് (എം ഡി, 1: 69--ത) രതോഠറ൮വ, ൨; ങ്കിലും: 

ഒട്ടവില് ഒരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടായി. അതിന് - കാരം തേയില 

ക്ഷിക്കു” പററിയ കറെ സ്ഥലം ബ്രിട്ടീഷുകാക്കു കിട്ടി. 

ബൂട്ടാനുമായി പിന്നീടൊരിക്കലും യുഭ്ധമു ൊയിട്ടില്ല. 

അഫ്ഗാന്ബന്ധം, ഏ. ഡി, 1863-ല് അഫ്ഗാന്: 

അമീറായ ദോസ്ത് മുഹമ്മദു” മരിച്ചുപ്പോഠം അയാളുടെ പത്ര 

നായ ഷേര്ഞ്ആലി രാജാവായി. പ ന്നാല് അയാളുടെ 

സഹോദരന്മാര് ചില അവകാശന്നക്കത് റം പുറപ്പെടുവിച്ചു. 

മൃരുകൂട്ടരുംംവൈസ്ര്രായി ലോഠന്സിനോടു” സഹായഅിന. 

1 
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ഭപക്ഷിചു. നാട്ടുരഠജപ്ഞ്ളൂടെ ആഭ്യന്തരകാര്യണാതു]ത 
ഇടപെടുകയില്ല (മിട 1൧൧ഥബ്ഥ) പന്നു ട്ടഡ്യ്രതം 
സ്വികരിച്തിരുന്ന ലോറന൯ുസു യാതൊന്നും ചെയ്തില്ല. 
ഒട്ടവിത ഷേര്ആലി വിജയിക്കുകയും ലേഠറഠന-സ് 
ഷേര് തൃലിയുമായി സഭഹാര്ഭ്ം പലത്തുകയും ചെയ്തും യഞ്്ാോയയശലജ്ജം..ം.....ല... ജം. 

അട്ടമ്തമ ഓൈ₹്സ്പ്ായി മേയോ ഇതേ നയം 'തസെ 
മൂടന്നു. എ,.ഡി. 1809-ല് അംബാലായില്വച്ചു് മേയേം 
ദഷാരത്തലിയുമായി ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച, നടി. പ്രത്യേകം 
സന്ധികള്ളൊന്നും ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും അഫ് ഗാനിസ്ത്റാനുമം 
വള്ള മൈത്രീവന്ധം ഉറ ത്യാ ന. 

' പന്ത 

എ നോത്തു” ബൂക്ക് ൨ ഭവും! ഈ നയം തന്നെ” കൈ 
ഭയ്ക്ാണ്ടു. ഇതിനെല്ലാമിടയ്ക്കക റഷ്യന് ശക്തി അഫ്ഠാാന 
തിത്തിയില് വഭ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ക്രമേണ ഷേര് ആലി 
റഷ്യയുമായി] സമ്വക്കം തുടങ്ങി. എ, ഡി, 1574-ല് ഇംഗ്ണു 
ണ്ടിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിഅീനം ഡിസ് റേലി കുറേക്കൂടെ 
ക്തമായ ഒരു വിദേശനയം (൭171൦0 [ഠ7ലിണ് 001197) 
അള് ലയിക്കുകയും അഅരം ഒരു നയം പായോഥികമാട 
ക്കാ൯ നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ടു" ലിററണ്പ്രളവിനെ വൈസ്രായ? 
യറയി നിയമിക്കുകയും ചെയ്തതു. 

ക 

(0) രനടംഹട്ടം ഏ. ഡി. 1976._ഏ. ഡി, 1904 നിയും 
രണാം അഫ്ഗാന് യുദ്ധം. എ, ഡി, 1? 8-_ഏ, ഡി. 98] 

(ഏ. ഡി. 1878-ല് യുദ്ധമാരംഭിച്ചതു മുതല് എ. ഡി, 4/9 വരെ രണ്ടാം അഫ്ഗാന് യുദ്ധമെന്നും ഏ. ഡി. )87റ മുതല് എ, ഡി, 189) വരെയുള്ള സംഭവങ്ങളെ മൂന്നാം അഫധാന് യുദ്ധമെന്നും ചിലര് പറഞ്ഞു വരുന്നു, വാസവ തില് ഏ, ഡി. 1.79 മുതല് ഏ, ഡി, 188] വരെയുള്ള സാംഭവധാതികറം ഒ രൊററയുദ്ധാമായിട്ടാ ണ" പരിധഥാണിക്കേ ടതു ,] 
അതുവരെ അഫ് ഗാനിസ്റ്റാനുമായി തുടന്നുവന്ന അനു ഭജ്ജനനയം ലിററണണ് പാടെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഒരു ആക്രമണ 



[1 

നയം സ്വീകരിച്ചു, ഒരു ഹ ലൂചിനേതാവായ ഖാലററിലെ: 

ഖാനുമായി സഖ്യംചെയ്ത് ക്വെററാ കൈവശമാക്കി, 

അവിടെ സർ റോബ് സാന്൯ഡിമാ൯ ഒരു സൈനിക 

കേന്ദ്രം സ്ഥാപിച്ചു. ഇതോടെ ബോളാന്൯ന്പാസു” അവക്ക് 

അധീനമായി. കാഷ്ട്രീവമായി വേറൊരു സന്ധിചെയ്ത് ഇതു 

പോലെ മറെറാരു സൈനികകേന്ദ്രം ജില്ജിററില് ഉറ 

പിച്ചു. അഫ്ഗാനി സ്റ്റാന്െറ ഉള്ളിലേക്കു ഗറോഡുകളു.ം 

റെയില്വെപാതകളും നിമ്മിച്ചു. ഷേര് ആലി ഇതെല്ലാ 

കണ്ടു പരിഭൂരമിച്ചുപോയി. ഏ. ഡി, 1919-ല് ബ്രിട്ടീഷ 

കാരയച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ അഫഗാനിസ്റ്റാനില് പ്രഭവ 

ശിക്കുവഠാ൯ സമ്മതിച്ചില്ലെന്നുമാത്രഥല്ല, തത ഷേര് 

തലി ഒരു റഷ്വന്൯ പ്രതിപുരുഷ്നെ സ്വീകരിക്കുക കൂടി 

ചെയ്തു, ലിററണ് ഉടനടി യുദ്ധ. ഖ്യാപനംചെയ്മു. ലിററണ് 

ആധ ശ്വ സിലധികം ധ്മൃതികൂട്ടുകയംയിരുന്നു,, ൨. ത്തെന്നാല് 

ഇര സമയം ഡിസ് റേലിയടെ നയചാതുയയംകൊണ്ട് ടക്കീ 

ചട്രെമേത റഷ്വക്കുണഠയിരുന്ന തേക്രമണാസക്തി തടഞ്ഞു 

നിത്തി ഏ. ഡി, 1889-ലെ ബ൪ര്കളിന്൯സന്ധിപകാരം: 

റഷ്വയുമായി ഒരു താല്ക്കാലികസന്ധി ചെയ്തുകഴിഞ്ഞി 

രുന്നു. ഏതായാലും അഫഥാനി സ്ക്റാനില് യുദ്ധമാരംഭി ച. 

യുദ്ധധാതി:-മൂന്നു ബ്രിട്ടീഷ് സേനക്റം അഫ് ഠാന് 

സ്റ്റാനില് പവേശിച്ചു. ഠന്ഡഹാര്നിഷ് പ്രയാസം പിടി 

ച്ചെട യ, അഫ്ഗാനി സ്റ്റാനിലു നായിരുന്ന റഷ്യന് ജന: 

ല് ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായ? സന്ധിചെയ്യാന് ഷേര് ആലിയെ 

ഉപദേശിച്ചും ന്നാല് ഷോര് ആലി മഭധ്യയേഷ്യയിലെയ്യേഃ 

ടിപ്പേവകയാണു് ചെയ്യതു”, അയാഠം റഷ്യന് തുക്കി സ്ഥ 

നിതവച്ചു” മരിച്ചു. അയാളുടെ പുത്രനാ യാക്കേഖ്ഖാ൯ 

അട അമീറായി. ഇയാറം ബ്രിട്ടീ ഷുകാരുമായി ധഥാന് 

ഡാമക്കു” സന്ധി (എ. ഡി, 1::790)ചെയ്തു. ഇതു റാരം 

അധഥീ൪ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് റസിഡ൯റിനെ കാബുളില് ഡി 

രിച്ചുതി നപ റമേ ചില സ്ഥലത്റം റ്രിട്ടീഷുകാക്ഃ വിള 

കൊട്ട മമകയും, അ പരില്നിന്മ് ആണ്തോ൨൦ ഒരു സഹഃയ: 
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ധനം സ്വീകരിച്ചുകെ ള്ള മെന്നു നമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. 
കാബൂളിലെ ബ്രട്ടീഷ് റസിഡ൯റായി സര് ലൂയി കാധ,, 

ന്, കം ് ച ച് ടി മു ഴു പ ൪. ഗീ, 1 ന ത്യാ നിയമനൊയി. പി ന: 
ഒന്നാമത്തെ അഫ്ധാന്യുഭ്ധ 7 1ലെപ്പേോലെ പെട്ടന്ന് 

സ്ഥിതി ഥാതിക ളില് ഒരു വലിയ മാററം സംഭ വിച്ചു. അഫ് 
ശാ൯കാര് യാമ ഡ്ഖാനെ, മുന്പു് ഷാഷൂജായെപ്പ്പോലെ 
തന്നെ, വെ൨ രുന്നു. ധ൯.ഡാരമക്ക് സന്ധികഴി ത്തു കുറ 

ച്ഛാ ഇ ക രംക്കകം കാബൂളില് അ ൨] ചാരിതമായ ഒരു ലഹകൂ 
യൂടായി. ലഹളക്കാര് കാവമ്തിരിയെ വധിച്ചു. യാക്കുബ്* 
ഖാനെ ബന്ധനസ്ഥനാക്കി ഇന്ഡ്യയില് കൊണ്ടവന്നു* 
കല. ഡി. 99..ല് അയാളുടെ മരണവ്രെ പാര്പ്പിച്ചു. 
ജനറല് റോഡ ര്ട്ട്സ് കാബുഠം പിടിച്ചടക്കി. ഷേര് ആലി 
യുടെ മറെറാരു പുത്രനായ ആയു യ്ഖാന്൯ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് 
സേനയെ മെയ്വാന്ഡ് ന്ന സ്ഥല ശആവച്ചു്” തോല്ലിച്ചു. 
തോററ ബ്രിട്ടിഷുകാ കാന്ഡഹാഠില് അഭയംതേടി, 
താമസിയാതെ റോഫ്ധര്ട്ട് സ് അവരുടെ സഹായ ൭ നെത്തി. 
ഏ. ഡി. 1980-ല് ഡിസ്രേലി രാജിവയ്ക്കുകയും ഗ്ലാഡുസ്റണ് 
ഇംഗ്ലീഷ് പ്രധാനമ ന്രിയഠവുകയും ചെയ്തു. ഇന് 
ഡ്വയില് റിപ്പണ് ഖൈസ്രായിയായി, പുതിയ മന്ത്രിയും 
ധൊൈഡസ്രായിയും സമാധാനപ്പിയരായിരുന്നു. ഇതിനിടയ്ക്ക്” 
ഷേര ആലിയുടെ ഒരു സഹോദരപത്രനായ അമ്ഖ്മൂര് 
റഹ്മാന് ആയുബ്ച്ഖാനെ തോല്ലിച്ച് അമീര് പദവി 
കൈക്കൊ നടിരുന്ന, ബ്രിട്ടീഷ്കാര് അബ് ദൂ൪ര്റഹ്മാനെ 
അമീറായി അംധീകരിച്ചു് അയാളുമായി ഒരു സന്ധിചെ 
യുദ്ധമവസാനിപ്പിച്ചു, ഈ സന്ധിപ്പകാരം അബ് മൂര്൪റഹ് 
മാന് ബ്രിട്ടീഷ്കാരല്ലാതെ ൨േറൊരു വി ദേശ ശക്തിയുമായി 
യാതൊരു രാഷ് ട്രീയ ബന്ധ "യിലുമേര്പ്പെടുകയില്ലെന്നു” 
സമ്മതിച്ചു, കൂടാതെ വിഷിന്, സിബിന് പന്ന രണ്ട 
പ്രദേശഞ്ംറം അമിര് ബ്രിട്ടീഷുകാക്ക വിട്ടുകൊടുക്കുകയും 
ചെയ്തു. 

ഫലങ്റം, ബ്രിട്ടിഷുകാർ ആഗ്രഹിച്ചതു മുവേനും. അം. ജം 

സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും റഷ്വയുടെ സ്വാധീനതാബലം കറെ 
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യാക്കെ കറയ്കന്നതിനും അഫ ഗാനോീസ്റ്റനെ ദ്യ ടിഷു 
അയ ബബ്ബ ിലക്കേ.ഫതിനും അവക്കു സാധിച്ചു, ക്വെററാ, 
യില്ജിററ് മുതലായ സൈനികപ്പാധാന്വമുള്ള സ്ഥലം 

അവക്കു ലഭിച്ചു. ബ്രിട്ടീഷ് പരമാധികാര അിന്കീമ് 
പായ് ഖാലററ, സിബിന്, വിഷി പന്നീ പ്രദേശങ്ങരം 

കൂട്ടി ച്ചേത്തു ം ചടക്കുപടി ഞ്ഞാന് അതിര്ന്തിയില് രാജ്യ 
സംരക്ഷണ സിനു പ്രംധാ ട്ഷ' 

എന്ന പ്രാല്]൯ ന ൮ പി വാ റ റു 
സംഭവം. ൪൮൫. ഡി. 19895. 

ഡഫറിന് പ്രഭ വൈസ്രായിയായിരന്നപ്പ്രോഠം റഷ്യ 

യ്യുടെയും അഫ്ഗാനി സ്റ്റാനെ റയും അതിത്തിയി ലുള്ള 

പഠഞ്ച്ഡേയെന്ന ഗ്രാമത്സില് അഫഗാ൯കാരും റഷ്ൃക്കാ 

രമായി 1880--ലുണ യ ഒരു സംഘട്ടനം റഷ്യയും അഫ് ഠാ 

നിസ്റ്റാനെ സഹായിക്കാമെന്നേററിരുന്ന ഇംഗ്ണ്ണിഷുകാരും 

തമ്മില് ഒരു യുദ്ധം ഉളവാക്കുമെന്നു” തോന്നിച്ചു. പ ന്നാല് 

ാധ്യവശാല് നയോപയംകൊണ്ടുതന്നെ കായ്യം' ഒതുക്ക 

പ്പൂട്ട. റാവൽപിണ്ടിയില്വച്ചു' ഒരു ഡര്൪ബാ൪ കൂടി 

ഡഫഠി൯ (പ്രഭ അമീര് അബ് ഭുര് റഹ്മാനുമായു ളു സയഹാര്ദ് 

ബന്ധം പുഷ്ടി പ്പെ ത്തി. സ൪ മോര്ട്ടിമമ ഡുറാ൯ഡു് 

എന്ന ബ്രട്ടീഷുല്വോഗസ്ഥനെ അഫ് ഠാഠനിസ്റ്റാനിലേയ്ക്കു 

യച്ച. അയാം നിണ്ണയി ച്ച “ഡുറാന്൯ന്ഡു ലൈന് ' 

൫൩ 1.൩൨) ജന്ഡ്യയുടെയും അഫ ഗാനിസ്റ്റഃ 
൭ഉ൯ഠയും അതിത്തിയായി ഇരുവരും അംധീകരിച്ചു. 

ഇതാനെ അഫ ധാനിസ്റ്റാനുമായു ന്ടദായ സരഹാര്ദ്ടം 

കണ് സണ് (൫ €൨െസ്രായിയായിരുന്നകാലസ്റ്രം നിലനിന്നു. 

അ ഒദുര്റഹ്മാനെറ പുത്രനും അടു ന്ത അമീവമായ ഫബി 

ബുള്ളാഖാനും ല്രിട്ടിഷകരുമായുള്ള മൈത്രി വിലവച്ചൂ 

രുന്നു. എ. ഡി. 1910-ല് ഫബിബ്ള്ളാ വധിക്കപ്പെടള 

പ്പം പുത്രനായ അമാനുള്ളാഖാ൯ അമീ റായി. 

പാഞ്ച് 
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മന്നം ബമ്മായുഭ്ധം. ഏ. ഡി. 1885--1386. 

തആദ്യസെെ രണ്ടു ഖബെമ്മായുഭതാത്ാംകൊണ്ടു” ബ്രിട്ടീഷുകാര് 

മ്മയടെ അധിക ഭാധാവും കൈധഖ ശപ്പെ$ തിയിരുന്നല്ലേ. 

കൃഅരവമ്മാ (1120൦7 2 ധന്നല) മാത്രമാണു് സ്വതന്ത്രരാജ്യ 

യേ? അവശേഷച്ചിരുന്നതു. രനഠം ബമ്മായുഭ്ധം കഴി 

ത്ത” അധികം താമസിയാതെ മിന്ഡന് പന്നറിയപ്പെട്ട 

രാജാവ് സിംഹാസനം കൈഷ്കു,ലാക്കി. നഷ്ടപ്പെട്ട പദേ 

അങ്ങം വിെട്ടക്കു൨റ൯ ഈ രാജാവു പല ശ്രമങ്ങളും 

ഇഈടത്തി. ഭട്ടവില് ഡതഫാഈസി -. ള അവ മടക്കിക്കൊടുക്കുന്ന 

അല്ലെന്ന ഖണ്ഡിതമായി പ്രസ്താവിച്ചപ്പേം നിരാശാഭര് 

തായ മിന് ഡ൯ ഡ്രാ൯സ്, ഇററലി, പേഴ് സ്വ മുതലായ 

ളി 



ലി 

ചി 

രാജ്യത്ാളൂമായി പെന്ധങ്ങളു റപ്പിക്കാന് തുടണ്ടി. ഉന്തരബ 
മ്മാസ്റ്ര വളരെ അആഴുത്തുകിടക്കുന്ന ഇന്ഡോ-ചൈനായില്.: 
ഫ്രുഞ്ചുകാ൪ ഇതിനുമമ്പുതന്നെ കടന്നുകൂടിയിരുന്നും സമീപ 

സ്ഥലരാളുി]ല് ഫ്രഞ്ച് സ്വാധീനതാബ ലം വഭ്ധിച്ചുവരുന്നതു് 
ബ്രിട്ടിഷുകാക്ക് തആശങ്കയോടുകൂടിമാത്രമേ വീക്ഷിക്കാന് 
ഖാളി ഞ്ഞെൊമ്ള. ഏ. ഡി, 1578-ല് മി൯ഡനെറ പുത്രനായ 

തീബാ രജോവായി. ഇയാളും ഫ്രുഞ്ചുകാരുമായി സന്ധികം 

ചെയ്തു, തങ്ങളുടെ ആധിപത്യ യിന്” ആപരുക്കരത്മളഠായ 

ഇഴ സംഭചവികാസങ്ങ€ംകൊണ്ട് ഭീത।പൂന്ടിരുന്ന ബ്രിട്ടീ 

ഷുകാക്കു യുദ്ധം അനിവായ്യുമെന്ന് തോന്നി. ബ്രിട്ടീഷുഡെമ്മാ 
ട്രെയിഡിംഗു” കമ്പനിയും, തീബായുടെ ൧:ണ്മെ൯റമായു 
ണ്ടഠയ ഒരു വിവാദം യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പറപ്പെടാനിടയക്കി. 
റംഗ്രൂണിലേക്യെച്ച ഒരു ബ്രിട്ടീഷ്” പടക്കപ്പലീന്െഠ 
നേക്ട്” ബമ്മാക്കാര് വെടിവച്ചതിനെ തൂടന്നാണു യുദ്ധാമാരം 

ഭിച്ചതു”. 
ഒരു ബ്രിട്ടീഷു സൈന്വം ബമ്മായില് പ്രടവശിച്ചു 

തീബായുടെ തലസ്ഥാനമായ മാന്൯ന്ഡലേ പിടിച്ചപ്പേോറം 

തീബാ കിടെങ്ങി (എ, ഡി. 1885). അധിടപിടെയായ് 

കുറഥൂകാല തന്തക്ക് സംഘട്ടനങ്ങറം തുടര്ന്നും 

ഏ ഡി, 189806-ല് ഉത്തരബമ്മാ കൈവശപ്പെടു ത് 

യിരിക്കുന്നതായ്ി) ഡഫറി൯ (പള ഒരു വിളംബരം പുറപ്പെ, 

ട്ടവിച്ചു. തീബാ രാജാവിനെ ഇന്ഡ്യയില് കൊണ്ടുവന്നു 

ബന്ധനസ്ഥനായി സുക്ഷിച്ചു. ബമ്മാ മുഴുവനും കീടെക്കു 

വാന് ബ്രിട്ടീഷുകാക്ക് പിന്നെയും കുറെ വരഷത്ങറം കൂട്! 

സമരം ചെയയ്യ /ഭിവന്നു. 
ര് 

(൦) മുന്നാംഡട്ടം. ഏം, ഡി. 10 03...ഏ. ഡി, 1919 

പേഴസ്വാ. ആഫ്ഗാ൯.-പേഴ് സ്വ൯ അതിര്ത്തിയീ 

ലുമള ഫഹീററ൪് പല പ്രാവശ്യവും കൈവശമാക്കാ൯ 

പേഴ് സ്വ ചെയ്യ ശ്രമങ്ങറം എ, ഡി. 1800-നും 180 -നും: 

ഇട യ ഒരു ഫ്രസ്വകാലത്തെ ആംഗ്ലോ--പേഴ്സ്വന് യുയഭ്ധാഗ്ത് 

ഗിടവരു മാ. 



[ 

പേഴ് സ്വയ൯ ഉഠാക്കടലിനെറ തീരത്തു റഷ്യയും മഠം 
സങ്കേതങ്ങളുറപ്പിക്കുന്നതു” ഇന്ഡ്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ആധി 
പത്ൃത്തിന് ഹൃത്രമാത്രം അപകടകരമായിരിക്കുമെന്തമ് 
മനസ്സിലായതിനാല് കഴ്സണ് ആയതു” തടയുവാന് കശന 
മായ നടപടികളെ ടു, കഴ്സണ് പേഴ്സ്യാ സന്ദദ്രിച്ചു് 
ചില വ്യവസ്ഥകഠം ചെയ്തു. ഉതര പേഴ്സ്യാ റഷ്യയുടെ. 
സ്വാധീന മേഖലയായും (ടാ1൨൦൦ 0 ബിഡണി ദഭനിണ 
പേജ് സ്യാ ബ്രിട്ടീഷു” സ്വാധീന മേഖലയായും നിണ്ണയിച്ചു. 

ഉഭയരാജ്യഞ്ങളും പേഴ്സ്വായുടെ സ്വതന്ത്രമായ നില 

നില്ലിനു' അ നുകൂലികളായിരിക്കാമെന്നും സമ്മതിച്ച. 

ടിബറ൪്. ഇവിടത്തെ ഭരണമേധാവിയായ ദൈ: 

ലാമാ റഷ്യയുടെ സ്വാധിനതാബല ത്തിനു” ക്രമേണ വമങ്ങ്! 
വരുന്നതായി കഴ്സണ് കണ്ടു. കേണല് യങ്ഫസ൦ബന്ഡ 
പന്ന സമത്ഥനായ ബ്രിട്ടീഷു ദ്വോധാസഥനെറ നേതൃത്വ 
തില് ഒരു ബ്രിട്ടീഷു” ദാതൃയസംഘതനെ ടിബററിനെറ 
തലസ്ഥാനമായ ലാസായിലേക്കയച്ചു. അവര് ടിഡവഖഠ൨ 
മായി ഒരു സഖ്യം ചെയ്ത് പല കപ്പവട സാകയ്യങ്ങളും. 
സമ്പാദിച്ചു. 

മൂന്നാം അഫ ഗാന്യുദ്ധം, ഏ.ഡി. 11. 

ഏ. ഡി. 1914-ല് അഫ ഗനിസ്റ്റാനിലെ അമ് റായ 
അമാനുള്ളാഖാ൯ ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായ) വളരെകാലം 
നിലനിന്നുവന്ന തൈത്രീഖബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട്” റഷ്യ തുട 
ജിയ മറവ രാജ്യത്ാളുമായി സാഈഹാര്ദ്ദം പുലത്തി അടങ്ങി. 
ഇന്ഡ്യന് രാഷ്ട്രീയ രംഗ സ്റ” അന്നു” പല ആഭ്വന്തരകലം 
പങ്ങളും നടമാടുകയായി രുന്നു. ചിരപ്പതീംഷിതമായിരുന്ന 
ആ സദ്ദരഭം ആധാതമായിയെന്ന മിഥ്വാബോധമോടെ 
അമാനുമുളാഖാ൯ വടക്കു പടിഞ്ഞാ൨നിന്നു ഈ രാജ്വം 
ആക്രമിച്ചു (ഏ. ഡി.1919). ബിട്ടീഷുകാ൪ ൨ളുരെയെളുപ്പം. 
അഫഫ ഗാ൯കാരെ തോല്ലുിച്ചു മടക്കി,  കാബൂഠം, ജലാലേ 
ബാഭു' തുടങ്ങിയ അഫ്ഗാന് നഗരങ്ങളിലെ നിവാസികഠം 
ബാംബു വഷത്താല് പരിഭ്രാന്തചി അ.രായി, അമറനുളട 
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പെട്ടെന്ന് .കീടെങ്ങി! റഠാവതപിണ്ടിയില്വച്ചു” സന്ധി 

ചയ്തു, അഫ്ഗാനിസ്റ്റാനെ ഒരു പരമാധികഠരമ മൂ 
സ്വതന്ത്രരാജ്യമായ] ഇംഗ്ലീഷുകാർ അംധീകരിക്കുകയും ഒത 

അഫാന് പ്രതിപുരുഷനെ ലണ്നില് സ്വീകരിക്കുകയ൦ 
൭൧൨) സ്കൂ. 

യൂറോപ്യന് രീതികഠം അംധീകരിച്ചു. അഫഠാനി 
സ്റ്റാനെ ഒരു ആധു നിക പരിഷ് കൃതരാജ്യമാക്കാ൯ ദെ മ്പത 
കാണിച്ച അമാനുള്ളായ്ക്കു,” ഏ. ഡി. 1999-ല് രാജ്യം നഷ്ട 

മായി. ബച്ചുറയിസക്കാവോ പ ന്നൊരു സാധാരണക്കാരന് 

അവിടെ കുറെ മഠസങ്€ക്കു് രാജാവായി. പിന്നെ നാദീര്& 
ഷായും അദ്ദേഹതിനു ശേഷം ഇപ്പോഴത്തെ അമിറായ 

സഫീര്ഷായും അഫഗാനിസ്റ്റാ൯ ഭരിച്ചു. 

ത്തഭ്ധ്യായം 14. 

വടക്കു. പടിഞ്ഞാറെ അതിത്തിപ്രദേശം. 
യം കം പഴ അ നം പം 

പഞ്ചാബു” ബ്രിട്ടീഷിന്ഡ്വയോടട ദചക്കപ്പെട്ടടതഴ്േ 
ക്ലടി വടക്കു പടിഞ്ഞാറെ അതിത്തിപ് ദേശം സുരക്ഷിതമഃ 

ക്കേണ്ടതു” പ ത്രയും അത്യാവശ്യമായ. ഈ (പ ദശത്തെ 

അധിവസിക്കുന്ന അഫ് റിഡി, യൂസുഫ് സായി, വംഹാബീ 

മുതലായ വറ്റുക്കാർ അക്ബര് തുടങ്ങിയ മുഗഠംചക്രവത്തി 
മുക്കു തന്നെ പലപ്പ്പോഴം വലിയ ഉപദ്രവകാരികളഠയി 

ജന്ന. പത്തൊന്പതാം ആൂററാണ്ടിത അ൨൪ അഫ്ഗാനി 

നിലെ അമീറിന്െറ പ്രജകറം ഹന്ന ഭാവത്തില് കമി 

യുകയായിരുന്നു. വാസ്തവത്തില് അവർ ഒരു വിദേശശക്തി 

ഷും ഒരിക്കലും കീഴ് വങ്ങെവാനിഷ്ടപ്പെട്ടി രുന്നില്ല. യുഭ്ഥ 

സാമത്ഥ്വ 1ത അവര് അദ്വിതീയരുമായിരുന്നു. ഇവ 

ഭമാട്ട" അനുവത്തിക്കേണ്ട നയതെക്കുറിച്ചു” ഭിന്നാഭി(ഠയ 

അറം ഖ്വിട്ടീഷുകാരുടെ ഇടയിലുണ്ടായി, അതിലൊരമി 



ഴ് 

പ്രായം അവരെ ഏതു വിധന്നിലെങ്കിലും ധം ടക്ക ണമ 

യിരുന്നു. മറെറാരഭിപ്പായധഥാതി അവരെ കിഴടക്കുക അത്ര. 
ഹുളുപ്പമല്ലെന്നും, അതു സാധിച്ചാല്തന്നെ അഫ്ഗാനി 
സ്റ്റാനന്െഠറ വിരോധമായിരിക്കും അതിന്െറ ഫലമെന്നും, 
അതുകൊണ്ടു” ആ പ്രദേശന്തിനിപ്പഠമായി ഒരു അതിരുന്ദം 

ക്കണമെന്നും (1൦7 ഇുറ0൩) ആയിരുന്നു. 

ബ്രിട്ടീഷുകാക്ക് അതിത്തിവറ്റുക്കാരോടട” ആദ്യമായി 
ഇടപെടേ ഭിവന്നതു” ഏ. ഡി 1൦൫9-ല്, അതായതു" 
എല്ജിന് ഒന്നാമനെഠ കാലന്തായിരുന്നു. ആ സമയം 
വാഹാഷികഠം എന്ന വമശ്ശൂക്കാര് ബ്രിട്ടീഷിന് ഡ്യയുടെ. 
വടക്കുപടിഞ്ഞാറെ അതിത്തി ലംഘനം ചെയ്തു, ഇതു് 
യുദ്ധത്തിനു” കാരണമാക്കി. ഒരുവിധനില് അവരെ 
തോല്ലിച്ചു' തല്ൽക്കാലര്തേയ്ക്കു്” സമാധാനമുണ്ടാക്കി. 
എത്ജിന് ഭ്വിതീയനു് രണ്ടു ൨ വശ്യം അതിരര്ത്തിപ്രളേ. 
ശത്ആ' ഇടപെടേന്ടിവന്നു. ഒന്നാമതു” ചിത്രാല് പ്രദേശ തത്ത 
ഒരു ലഹളുയുണ്ടായി. അതു് അമര്ച്ചചെയ്യ്കു. രന്നാമത്ുു് 
ടിറി പന്ന സ്ഥലത്തെ അഫ്ഠിഡികളുട്ടെ ലഹളയുദ്ലായ 
ഭപ്പാഴായിരുന്നു. അവര് ഏ. ഡി. ] 8967-ല് ഖൈബര്( / 
പാസ്സ് അടച്ചുകളുഞ്ഞു. വളരെ പയാസപ്പെട്ട് ആ 
വക്ണുക്കാരെ തോല്ലിച്ചുവെന്നു" പേരുവരുന്തി. വാസ്തവ (4, 
ത്തില് അങ്ങുമിങ്ങും ഓടിയൊളിച്ച് അഫ”റിഡിക ഉം പതീ 
കാരത്തിനു” തക്കയവസരം പാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു... 

കഴ്സണ് പളവിന്െറ അതിത്തിനയം. ഷ് പതു 
കഴ്സണ് ൨ ഭള അതിത്തി പദേശൌ സംബന്ധിച്ചിട ത്േരോളും, തന്െറ മു൯ഗാമികളുടേതില്നിന്നു" വൃത്ത മയ ഒരു നയം അന്വത്തിച്ചു, അവരെ കീടെക്കുന്നതു” പ്രയാസകരമാണെന്നും, കീടെക്കിയാല്തന്നെ ഗാിരിവമ്റൂ 

ക്കാരുടെ കൂടുതല് അനിഷ്ടമാണു” അതിന്െറ ഫലമെ മു൯ ചരിത്ര അില്നിന്നു” കളസണ് മനസ്സിലാക്കിയ 
ണ്ടാണു ഇര നയവ്ൃതിയാനം വരു 

ന്നും 
തൃകൊ 

രിയതു”. കഴ്സണ് ന്െഠ 
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ഉദ്ദേശം വടക്കു പടിഞ്ഞാറെ അതിത്തിയില് സമാധാനം 

പരിപാലിക്കുക ഹുന്നതും, പഞ്ചാബിനേയും ബ്രിട്ടീഷിനു 

ഡ്ൃൃന് സാമ്രാജ്വന്നെ ഖൃതക്മാനം തന്നെയം വിദേശാക്രമ ന 
തില്മ്പന്ന് സുരക്ഷിതമാക്കുക  ന്നതുമായി രുന്നു. 

അതിര് ന്നി-ദേശത്ന” പലയിടങ്ങളില്നിന്നു 

പമസണ് ബ്രിട്ടീഷു സേനകളെ. പിന്വലിച്ചു. ആയിട 

ങ്ങളില് സമാധാനപരിപാലനത്തിനായി തദ്ദശ വാസി 

കളു ടെയിടയിത്നിന്നു ഒന്നെ സൈന്യ വിഭാധഗത്ളു ന്ദാക്കി; 

അാാനെ ഓരോ പ്യദേശ ധിനന്െറയും സംരക്ഷണം അവി 

നൌ ത്തൃള.൦ളുടെ തന്നെ ചുമതലയില് വിട്ട. ഇതു് 

1വശശുക്കാരുടെ സ്നേഹ ിശ്വാസതറംക്ക് പാത്രമാ അതിര് 
യാക്കെ സഹായകമായിരുന്നു. ഇതി 

കന്നതിന കുറെഒ 
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നെല്ലാം പറമെ കഴ്സണ് ഒരു പുതിയ വടക്കുപടി 

ഞ്താറെ അതിത്തി പുവിശ്യ രൂപവല്ക്കരിച്ച. അതുവരെ 
ബ്രിട്ടീഷുകാര വടക്കുപടിഞ്ഞാറെ പ്രാവിന്സു” ഹുന്നു 
പഠഞ്ഞുവന്നതു” ഇന്നു” ഉഅരപ്പദേശമെന്നും എ, ഡി. 
1047 ൨രെ യുണൈററഡു” പ്രാവി൯സസു് ഓഫ" 
ആഗ്രാ ആന്ഡു ഡു ഹ്ുന്നും പറഞ്ഞുവന്നതുമായ 

പ്രവിശ്യയെയായിരുന്നു. കഴ്സണ് ന്ൃഷ്ടിച്ച വടക്കുപടി 

ഞ്ഞാറെ അതിര് :ധിസംസ്ഥാനം (020൨-76-51 41൦൩ 
270൩൦) ൧൨ ണെന്റ് ഓഫ് ഇന്ഡ്യയുടെ നേരിട്ടു ളള 
മേല്നോട്ട ലുള്ള ഒരു ചീഫ് കമ്മീഷണരുടെ പാവിന്, 
സായിരുന്നു. കുറെ വരഷത്റാംക്കു ശേഷം ഇവിടത്തെ 
അരണമേധാവിയെ ഒരു ലഫ്ററന൯റ് ഗഥ൦ ണ്ണരുടെ പദവി 
യിലേക്കു” ഉയര്രി. കഴ്സണ്നെറ അതിത്തി നയം ഉള്ളേ 
ശ്ൃലബ്ലിയില് ഡജുന്നതിനു” വഴികാട്ടി; പങ്കിലും അതി 
ത്തിപ.,ദേശയ് പിന്നെയും പല കലാപ ളു നായിട്ടുണ്ടു”. 
അവയ്ക്കു,” അവസാനമായ ഒരു പരിഹാരം ബ്രിട്ടീഷുകാര്ക്കു” 
കരിക്കലും ക്യയവാന് സാധിച്ചതുമില്ല. 

അദ്ധ്യായം. [2, 

നാട്ടുരാജ്യഞാറാ. 
ക്ത സത്ത് 

എ, ഡി. 1857-ലെ .ഇഡ്യന് വിപ്പവകാലത്തു്” 
കഫെദര.ബാള്ലും ഗ്വാളിയര് തുടങ്ങിയ പല നാട്ടുരാജ്യ 
താളം ബ്രട്ടിഷുകാക്ക് ധണ്വമായ സാഹായം നല്കി. 
അതിന്െറ പ്രതിഫലമെന്നോണം രാജ്ത് യുടെ വിളംബര 
ത്തില് ദ നാപഹാരനയം പരിത്വജിച്ചിരിക്കുന്നത. യി 
പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട, ണാട്ടുരാജാക്കന്മാരുമഠയി ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ 
സകല ഉടമ്പടിം ളും കരാവകളും രാഞി അംധീകരിച്ച. 
ഇങ്ങനെ നാട്ടുരധജ്യണ്ളെ. ബ്രിട്ടീഷുകാര് സംരക്ഷിക്ക വാനും പരി പേോഷിപ്പിക്കുവാനും തുടങ്ങി, 



ട്ര) 

ബ്റ്വിട്ടിഷിന ഡ്യയെന്നം, നാട്ടുരാജ്യനാള്ളെ.ന്നും (ഭരത 

കാലത്" ഇന്ഡ്യ൯ ഇന്ഡ്യ പ ന്നഠിഞ്ഞി രുന്നു) രണ്ട 

വിഭാഠധാങ്ങം ഭാരതരാഷ്ട്ര രിലുന്ദായി, പു ന്നാല് രണ്ടം 

കൂടിഒരെഠറഠ ഘടകമായിട്ടാണ്ട് ബിട്ടണിലെ ശവണ്ടെന്റം, 

പഠ൪ലമെന്വം കരുതി പ്പ്യോന്നതു”- നാട്ടരാജ്യങ്ങറംക്കു 

ബ്രിട്ടീഷി൯ഡ്വയിതനിന്നു് ധിഭിന്നമായ യാതൊരു 

ബന്ധവുഭ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രജാവിനോടോ പാര്ലമെ ൯റഠ് 

നോടോ ഉന്ഭായിരുന്നില്ല. രണ്ടുവിഭാഗങ്ങളും ഗാവണ്ടെ 

൯൨൦ ഓഫ” ഇന്ഡ്വയില്ക്കുടെ പ്രവഹഫിച്ചിതന്ന പാര്ഭ 

മെ൯റിനെറയും ബ്രിട്ടീഷു” സിംഹാസന രിനെഠയും 

മേതക്കോയ്മസ്ത” ഒരുപോലെതന്നെ വിധേയമായിരുന്നു. 

നാട്ടരാജ്യങ്ങളുടെ ആഭ്യന്തരകായ്യങ്ങളില് ബ്രിട്ടീഷു ഗവ 

ണെന്൯വ” സാധാരണരീതിയില് ഇടപെപെടടകയില്ലായെന്ന് 

വശോനം ചെയ്യിരുന്നറെ ങ്കിലും, സ്ത്ഷ്ടമമായ ഭുര്ഭരണം 

കണ്ടാല് നാട്ടുരാജാവിനെ മാഠറാ൯ അവര് മടിച്ചിത 

ന്നില്ല. എ. ഡി: 19 89-ന മമ്പം ചില സദ്ദഭ ത്തില് 

ഇത്നെ ചെയ്തിരുന്നല്ലോ. മൈസൂര്, കൂണു” എന്നിവിട 

താളില് ഷെന്റിങ്ക” ഇടപെട്ടതു നാം കണ്ടുവല്ലെ. 

കമ്പനി നിത്തലാക്കി ബ്രിട്ടീഷു മാജാവു് നേരിട്ടു ഭരണം 

മുടങ്ങിയശേഷവും ഇമ്മാതിരി ചിലയവസരങ്ങളു, ണ്ട 

യിട്ടുണ്ട്. 

ബറോഡാ. ബറോഡായിലെ ബ്രിട്ടീഷ് സിഡ 

ന്റിനെ വിഷംകൊടുന്തു കൊല്ല വാന് ത്രറിച്ചു ഹന്നൊരു 

കററം ചുമഅരി അവിട ത അന്ന ഠൊയിക്ക്വാഠായ 

മതഹര് റാവുവിനെ ബ്രിട്ടീഷുമാര എ, ഡി. 1875-ല്: 

അറസ് റവചെയ്ത്കു. കേസന്വേഷണത്തിനായി അപ്പേോനൈ 

റൈ സ്രായി നാത്തബ്യക്കു ൨൫ ഒരു കമ്മീഷനെ നിയമിച്ചു. 

അന്വേഷണാനന്തരം കമ്മീഷനിലെ അംഥാത് റം ഏകകണ്ണ 

മായ ഒരു തീരുമാന നിലെനിയില.. ഏതായാലും ഥൊയിക. 

വാറിനെ മാററഠാന്തന്നെ ബ്രിട്ടിഷുഗഥ വണെന്വ് നിഞ്ച 

യിച്ച. ഭരണത്തിനുള്ള ശേഷി 9൦റവു”, ഭുഭരണം തൃടങ്ദി 

പല കുറഠതളു.ംചുമ 0] മതഫര്റാവുവിനെ അവര് സ്ഥാന. 
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ഭൂഷ്ടനാക്കി. അയാളുടെ ഒരു ബന്ധുവിനെ തല്സ്ഥാനത്തു 
അവരോധിച്ചു, 

റോയല് റൈറററില്സ് തആക്റ൪്. എ.ഡി. 18706. 

(പി ല്ലം ൧0) ഏ, ഡി. 1877 ജനുവരി 1ംന്ദ- 
ഒരു വലിയ ഡര്ബാര് വിളിച്ചുകൂട്ടി ലിററണ്പഭള ഒരു 
വികൂംബരം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. അതില് ബ്രിട്ടീഷുപാര്ല 
മന്െറ്, ഒരു പുതിയ ആക് ററ പാസാക്കിയിരിക്കുന്നതായും 
ആക്ിന്പ്രകാരം വികോ്ററാറിയാരാജ്തി “ഇന്ഡ്ാചക്ര 
വത്തിനി (്കൈസരി ഹിദ്ദ് )പദം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതായും 

'പ്രഖ്വാപിച്ചു, ഇതോടെ നാട്ടുരാജാക്കന്മാര് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ 
മിത്രങ്ങം (൧11165) ഹന്ന നിലയിൽനിന്ന്” സാമന്തന്മാ൪ 
(നന്ഥടലിട) ഫന്ന നിലയിലേയ്ക്ക് അധഃപതിച്ച. (നം 
നേ ദേദടഠി (0 10൦ 19; 11൨9 സ്ര അടടല്ട ?" 

മൈസു൪. ദുര്ഭരണം നിമിത്തം ഇവിടത്തെ കൃഷ്ണരാജ 

ഉടയാറിനെ ണെനറിങ്ക് എം ഡി, 1833-ല് മാററി 
യതും മൈസൂര് ബ്രിട്ടിഷുകാരുടെ നേരിട്ടു ഒ ഭരണന്തിലാ 
ക്കിയതും ഓാമ്മക്കുമല്ലോ. എ. ഡി. 1551-ല് റിപ്പണ് 
൫ ഭള മൈസുരിനെ അതിന്െറ അവകാശിക്കു” വിട്ടു 
കൊടുത്തു. 

ഗ്വാളിയര്. ഏ. ഡി. 1950-ല് ബ്രിട്ടീഷുകാക്കു" 
നി 

വിപ്പവകാല തു് വിലയേറിയ സഹായംചെയ്യ ധ്വാളളിയ 
റിലെ സിന്ഡ്യയ്ക്ക് ഗ്വാളിയര്കോട്ട തിരിച്ചകൊട്ട അ. 

മണിപുരം. ലാന്സുഡാണ്പ്രഭവിനു് ഇവിടെ 
ഒരു ലഹള. അഗര്ച്ച ചെയ്യേന്ടിവന്നു. ആസ്സാമിനോട്ട” 
തൊട്ടുകിടക്കുന്ന ഈ ചെവരാജ്യത്ത്” ഒരു അധകാശത്തക്ക 
മുനടായതിനെ തുടന്ന്” അവിടത്തെ സൈന്ധാധിപനായ 
തികേന്ദ്രജി നിനെ നാടുകടത്താന് ബ്രിട്ടീഷുഠാര് നിശ്ച 
യിച്ചു. ഇതിലേക്കു” നിയോഗിച്ച ബ്രിട്ടീ ഷുംദ്വാധ സഥനെ 
അവര് പരസ്വമായി വധശിക്ഷയനുഭധിപ്പിച്ച. അവിടെ 

359൦ 



[1 

ഒരു ചെറിയ യുദ്ധമു.ായി. തികേന്ദ്രജി ത്തിനെ ഒടുവില് 
പിടിച്ചു വധിച്ചു. മണിപുരമെത ബാലനായ രാജാവിനു 
പ്രായപൂത്തി യാകുന്നതുവരെ അവിടത്തെ ഭരണം അവിടത്തെ 
ബ്രിട്ടീഷ് റസിഡന്റിനെ ഏല്ലിച്ച. 

ലാന്സ് ഡാണ് പ്രഭ ഖാലററികല ഖാനിനെ മാററി, 
അയാളുടെ പുത്രനെ വാഴിക്കുകയും ചെയ്തു. 

കാഷ്ടീ൪. ലാന്സുഡൌണ് ഇവിടെയും ഇടപെട്ടു. 

കറെക്കാല ഞി നശേഷംമാത്രം അടിസ്ഥാനരഹിതങ്ങളെന്നു 

തെളിഞ്ഞ ചില കററങ്ങറാക്കായി കാഷ്ട്രീ൪ മഹാരാജവിനെ 

കറച്ചുകാലത്തേയ്ക്കു ബഹിഷ്കരിച്ചു. ഏ. ഡി. 1905-ല് 

മഹാരാജാവിനെ വീണ്ടും ഭരണമേല്ലിച്ച. 

ലാന്സ് ഡൌണ്പ്രഭളവിന്െറ കാലത്തതന്നെ നാട്ടുരാജ്യ 

ങ്ങളെ സംധന്ധിച്ച് വേറൊരു കായ്യംകൂടിനടന്നു. അതു് 

നാട്ടരാജ്യസൈന്യവി ഭാഗങ്ങളെ. (1ന്ബലണ്ലി ട്ടു 

0 ഗ്ലട)ഇമ്പീരിയല് സവ്വീസു കോര് ഹ നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു 

സംഘമാക്കിയതാണു . 

കഴ് സണ്പ്രഭളവിനെറ , നയം. 

ഒരു മികച്ച സാമ്രാജ്യവാദിയായ കഴ്സണ്പ്രഭളുവിന് 

നാട്ടുരാജ്യ ളൂ ടെമേല് ബ്രിട്ടീഷാധിപത്യം പ്രയോഗിക്കു 

ന്നതിനു” താല്പയുമുന്ടായി രുന്നു. ഡല്ഫരസിയുടെ കാലത്തു 

കപ്പക്കുടിശ്ശികയ്ക്കകായി "നൈസാമിന്െറ വക ബീറാര് 

പ്രദേശം കമ്പനി ഏറെ ല്ലോ. ഇതു” തിരിച്ചു കിട്ടി 

യാല് കൊള്ളാമെന്ന് നൈസാമിനു മോഹമുന്ഭായിരുന്നു. 

ബ്രിട്ടീഷുാക്ക് അതത്ര സമ്മതമായി രുന്നുമില്ല. നൈസാ 

മിനെ തൃപ്പിപ്പെട ആവാ൯ധേണ്ടി ബിീറാ൪ നൈസാമിന്െഠ 

വകതന്നെയെന്നും ഹ ന്നാല് അതു വിട്ടുകൊടുക്കാതിരിക്കു 

വാനായി അതു ബ്രിട്ടീഷുക്കാക്ക് നൈസാം ഒരു “ശാശ്വത 

പാട്ട? മായി കൊട്ട രിരിക്കയാണെദമമള്ള നാട്യ തില് ഒരു 

വ്യവസ്ഥ ചെയ്തു. 
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നാട്ടുരാജാക്കന്മാരെ ഏകോപി പ്പ്ിക്കന്നതിന് ഒരു 

സസമിതിയു നടാക്കണമെന്ന ആശയം ആദ്യമായി പ്രകാശിപ്പി 
ച്ചത് കഴ് സണ്പ്രഭൂവാണ്. മോണ്ടെഗു-ചെംസ് ഫോര്ഡു” 
നിപ്പ്യോര്ട്ട് അംധീകരിച്ചതിനന്െറ ഫലമായി എ. ഡി. 
199)-ല് നരേന്ദ്രമണ്ഡലം പുന്നറിയപ്പെടടന്ന ഉപദേശക 

സമിതി സ്ഥാപിതമായി. ഏ, ഡി. 1047-ല് ബ്രിട്ടീഷുകാര് 
അധികാരകൈമാററം ചെയ്യുന്നതുവരെ ഈ മണ്ഡലം 

പ്രവത്തിക്കുന്നു നടായി രുന്ന. 

നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ ബ്രിട്ടിഷ് മേല്ക്കോയ'മയ്ക്ക” പൂണ്ണ 
മായി അധീനമാക്കിയരി നെറ ഒരു ഫലം മഹാത്മാ ഗാന്ധി 
പഠഞ്ഞിട്ടു തുപോലെ (നാട്ടുരാജാക്കന്മാര ഇന്ഡ്വ്വന് 
വേഷധാരികളായ ബ്രിട്ടീഷുദ്വോധസ്ഥന്മാരായി' (ലി 
7 ഘട ൧ 1ബധ0 നം) ഹെന്നുള്ളതാണ്. അവര് വെറം 
സുഖലോലുപന്മാരായി അവരുടെ പ്രജകളില് നിന്നു“ 
അകന്നു. ഭുരഭരണം ചെയ്യ നാട്ടുരാജാക്കന്മാരെ പല വൈ 
സ്പ്രായിമാരും കര്ശനമായി താക്കീതു ചെയ്തുവെങ്കിലും, മിക്ക 
ന്നാട്ടുരാജ്യത്തളും വെറം ഫപൃഡല് സമ്പ്ൃദായ മരിലുള്ള സ്വേ 
ച്ചാധികാരികളുടെ കേളീരംഗങ്ങളായിഅരന്നെ അവശേ 
ഷിച്ചു. ബ്രിട്ടിഷിന് ഡ്വയില് വളന്നുവരുന്ന രാഷ്ട്രീയ 
പ്രബുദ്ധതയും, അവിടെ കാലാനുസൃതമായി ഉന്റായ ഭരണ 
ഘടനാപരിഷ് ക്കാരങ്ങളും, നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിലെ പ്രജകളെ. 
അക്ഷമരാക്കി. അധികാരാവകാശത്മരം കൈവശപ്പെട 
ത്താന് നാട്ടുരാജ്യ പപജകളും വെ।പ്വല്കൊണ്ടു. ഏ. ഡി, 
10) 26-സ സൈമണ് കമ്മീഷന്െറ ഒരുപഷകകമ്മിററിയായ 
ബട്ട് ളൂ൪ കമ്മിററി നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെയും കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു” ഒരു 
“ഫെഡറൽ ഭരണഘടനയാണ് ഇനുഡ്ൃയ്ക്കു് അനുയോജ്യമായി 
ട്ടുള്ള തെന്ന അഭി പ്രായം രേഖപ്പെടുത്തി, സൈമണ് റിപ്പോ 
ട്ടിലും പകാരം തന്നെ പ്രസ്താ ചിച്ചി രുന്നു. സരഹാദ്സമ്മേ 
ഉന ത്ഭളരില് (180൦0 പം ധ്ര്ബ്ചാട) നാട്ടരാജാക്കു 
ന്മാര് പങ്കെട ൬. എ ഡി. 10)35-ലെ ഗവഞങണ്ടന്റ് ഓഫ് 
ഇന്ഡ്യാ ആക”ററില് ഒരു ഫെഡറല് പദ്ധതി ആസൂത്രണം 
ചെയ്മിരുന്നുവെങ്ക!ലും നാട്ടുരാ ജാക്കന്മാരുടെ ഭൂരിപക്ഷവും 
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അതില് ദചന്നാല് മാത്രമേ തത പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാവു 
ഹന്ന പ്രതിലോമപരമായ ഒരു നിബന്ധനയും ചെയ്തിരുന്നു .- 

അദ്ധ്യായം 16. 

മതപരവും സാമുഹ്വവുമായ പ്രസ്ഥാനങ്ങം. 

ഞ്ധമുനികഭാരതത്തിനെറ ആവിര്ഭാവത്തിനു” സഹ 
യകമായിത്തീനനു സാമുദായികവും രാഷ്ട്രീയവമായ പല: 
പ്രസ്ഥാനങ്ങളും പത്തൊന്പതാം തആൂററാണ്ടിന്െറ രണ്ടാ. 
മത്തെ അദ്ധാഭാധാത്തിലാണ് പ്രത്വക്ഷമായിഅ ടങ്ങിയതു”.. 
ഇവ മിക്കവഠവം പാഞ്ചാത്വധിദ്വാഭ്വാസത്തി ന്െറയും: 
പാത്ചാത്വരുമായുള്ള സസമ്പക്കത്തിനെറയും ഫലങ്ങളായി 
രുന്നു. പാശ്ചാത്വരീതികഠം മനസ്സിലാകംതോറവം ഇവിടെ. 

മതപരവും സാമുദായികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ പല പരി. 
വത്തനങ്ങളു മുണ്ടായിക്കൊണ്ടതന്നെയിരുന്നു. 

ബ്രഹ്മസമാജം, 

ഈ പരിവത്തനങ്ങറാക്കു വഴമിതെളളിച്ചതു” രാജാറാം 

മോഹന് റായി ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്സിന്െറ മാതം 
പിതാക്കമാര യാഥാസ്ഥിതികരായ ഹിന്ദുക്കളായിരുന്നു. 

ഉചെവപ്പത്രില്തന്നെ അദ്ദേഹത്അിന് ഇംഗ്ലീഷ് തുടങ്ങിയ 

പല ഭാഷകളിലും, പാശ്ചാതൃസാഹിത്യം, ശാസം 

മുതലായവയിലും അനിതരസാധാരണമായ പരിജ്ഞാനം: 

സമ്പാദി ക്ക൨ാഠ൯ കഠിഞ്ഞ. ഹിന്ദുമതത്രിലും സമുദായം 

ചാരാദികള്ളിലും കടന്നകൂടിയിരുന്ന മാലിന്യത്ളെ നിമ്മഠ. 

ജനം ചെയ്യുവാന് അഭ്രേഹം പരിശ്രമിച്ചുതുടങ്ങി. യാഥം- 
സ്ഥിതികനായ പിതാവും മ2റ൨ ബന്ധംംളും അദ്ദേഹത്തെ 
ഭൂഷ്യനാക്കിയെങ്കിലും ഒടുവില് അദ്ദേഹംതന്നെ കുടുംബം: 
വക സ്വത്തുക്കളുടെ അധിപനായിത്സിന്നു. ഏ ഡി, 



ന 89%.ല് അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച ബ്രഹ്മസഭയാണു പിന്നീട്ട് 
ബ്ൂഹ്മസമാജം എന്നറിയപ്പെട്ട സംഘടനയഠായകത്തു്. 
ഇതിന്െറ അടിസ്ഥാനതത്ത്വം ഏകദൈവമെന്നുള്ള താണ്, 
സതി മുതലായ ഭൂരാചാരങ്ങളെ നിഷ്കാസനം ചെയ്യുന്ന 
തിനും, പാഞ്ചാത്വവിഭ്യാഭ്യാസം പ്പോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതി 
നും, പ ത്േകിച്ചു്, സ്പീസമുദായത്തിന്െറ പുരോഠാതിക്കും 
വിഭ്വാഭ്വാസോതംരെഷത്തിനും, ബ്രഹ്മസമാജം ഉള്ളയിഞ്ഞു 
ശ്രമിച്ച. ഹിന്ദുമതത്തിനെറയും സമുദായത്തിനെറയും ഉഭ്ധാ 
രണന്നിനു” അശ്രാന്തപരിശ്രമം ചെയ്യ രാജാറാം മോഹന് 
റായി ഏ, ഡി. 1849-ല് ഇംഗ്ലുന്ദില് വച്ചാണു” മരിച്ചതു”. 
ബ്രേഹ്മസമാജ ശിന്െറ പ്രശസ്ത സേവകന്മാരില് മഹര്ഷി 
ദേവേന്ദ്രനാഥടാ ഗ്രരവം (മഹാകവിയുടെ അച്ഛന്) കേശബ്ദു് 
൮ ന്്രസേനനും ഉഠാപ്പെടുന്നു. 



ആയ്യുസമാജം. ടം 

ഹിന്ദുമതത്തെ അതിനു വൈദികകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന 
ആദിമപരിശുദ്ധിയി ലെത്തിക്കാനുദ്വമിച്ച മറെറാരു 
പ്രസ്ഥാനമാ ണു ആയ്യസമാജം. ഇതി ന്െറ സ്ഥാപകന് സ്വാമി 
ദയാനന്ദ സരസ്വതിയും (ഏ, ഡി, 1824- 1882) പ്രധാന 
പ്രവത്തന കേന്ദ്രം ലാഫ്രവമായിരുന്നു, സ്വാമിദയാനദ്മ. 
സരസ്വതി റാം മോഫ൯ന്റായിയെപ്പ്പോലെ ഇംഗ്ലീഷ് 

വിദ്യാഭ്യാസം സിദ്ധിച്ചിരുന്ന ആളല്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തി. 

നന്െഠപല ആശയങ്ങളും ആദശത്ങളും ബ്രഹ്മസമാജസ്ഥാപക 

നെറതൃപോലെ തന്നെയായിരുന്നു. ദയാനന്ദന്െറ അഭി, 
പ്രായത്തില് ഹിന്ദുമതത്തിനു മുഴുവ൯ ആധാരവും വേദമങ്ങ 
കാണു, പരാണങ്ങളെ പ്പോലെ വേദകാലത്തിനു ശേഷമു 

ണടായിട്ടുള്ള ഹിന്ദുമത ഗ്രന്ഥത്അഠം ഒന്നും തന്നെ വേദങ്ങള്ളെ. 

പ്രോലെ പരിശുഭ്ധിയുള്ളവയോ സ്വീകായ്യങ്ങളൊ അല്ല. 
അതുകൊണ്ടു് *: ദവദങ്ങളിലേക്കു് തിരിച്ചപോകുക”' ഫ്്ന്ന 

മുദ്രാവാക്വം സ്വാമി സ്വീകരിച്ചു. വണ്ജുവ്യത്യാസങ്ങം,. 

വിഗ്രഹാരാധന, ശിശുവിവാഹം മുതലായ മതപരവും 

സാമുദായികവുമായ ദുരാചാരങ്ങളെ അപലപിക്കുകയും 
അവയെ ഉച്ചാടനം ചെയ്യുന്നതിനു് കഴിവതു ശ്രമിക്കുകയും 

തെറ പ്രധാനകത്തവ്വമായി അദ്ദേഹം കരുതി, ഇതു 

കൂടാതെ സ്ര്രീവിദ്വാഭ്യാസം, സ്വാതന്ത്ര്യം, വി ധവാവിവാഹം 

ഫന്നി സാമൃഹ്വമായ പരിഷ്ക്കാരങ്ങളും ഇന്ഡ്യ 

ഇന്ഡ്വാക്കാക്ക” പന്ന സര്വ്വപ്രധാനമായ രാഷ്ട്രിയ 
പ്രക്ഷോഭണവ്ൃവം ആയ്യസമാജ നെറ ൨. ധാന പരിപാടി 

കളായി അീന്നു. ശഭ്ധിക മ്മംകൊണ്ടെ മതപരി വത്തനം ചെ 

യ്യുകയം അധഃകൃതരെന്നു മുദ്രയടിച്ചു തള്ളപ്പെട്ട ലക്ഷോപ 

ലക്ഷം നിര്ഭാഗ്യ വാന്മാരുടെ പുനരുഭ്ധഥാരണ കമ്മം നിര്വ. 

ഹിക്കുകയും ആയുസമാജക്കാ൪ അ നുപേക്ഷണീയങ്ങളാായി 

ക്കരുതി. ആയ്യസമാജക്കാരുടെ ബൈബി€ം എന്നുതന്നെ 

പറയാവന്ന ഗ്രന്ഥം സ്വാമിദയാനന്ദ൯ രചിച്ച 4സത്വാത്ഥ 

പ്രകാശം” ആണു. അദ്ദേഹത്തിനെ റശിഷ്യരിതനിന്നു ഭാരത 

മാതാവിനു” പല വീരസന്താനങ്ങങ്ങളെയും കിട്ടിയിട്ടുള്ള. 
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വരുടെ കൂട്ട ത്തില് ലാലാ ലജപത്റായി, സ്വാമിത്രദ്ധാ 
നന്ദന് എന്നിവര് സ്മരണിയരാണ്ു്, 

രാമകൃഷ്ണ മിഷന്, 

- ഇതിനു മുമ്പ വിവരിച്ച രണ്ട സമാ ജങ്ങളെ.ക്കാളും 
ലോകപ്പശസ്ത്ിയുള്ള സംഘടനയാണു” രാമകൃഷ്ണുമിഷന്. 
ഏ. , ഡി. 1838 മുതല് എ. ഡി. 18-68 വരെജീവിച്ചി 
രുന്ന ശ്രീരാമകൃഷ്ണുപരമഹംസരുടെ പേരാണു് ഇതിനു 
കൊടുത്തിരിക്കുന്നതു”. ഭാരതത്തിലുള്ള കോടികോടി റജന 
ങ്ങ ഇദ്ദേഹത്തെ ഒരു അവതാരപുരുഷനായി കരുതി 
വരുന്നു. കല്ക്കട്ടായ്കുടുത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ ക്ഷേത്രത്തിലെ 
പൂജാരിയായിരുന്നു ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ. വിദ്യാഭ്യാസമൊന്ന 
മില്ലാത്ത ആളായിരുന്നുവെങ്കിലും അദ്ദേഹം ആത്മപ്രകാശം 
സിദ്ധിച്ചിട്ടളള ഒരു വൃക്തിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു" 
അദ്ദേഹത്തിനു് സ്വാമി വിവേകാനനദ്ദനെപ്പ്ോോലെയുള്ള 
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അഭ്യസ്തവിദ്യരായ മഹാന്മാരെ ശിഷ്വന്മാരായി ലഭിച്ചു. 
രാമകൃഷ്ണ മിഷന് സ്ഥാപിച്ചതു” സ്വാമി വിവേകാന്ദ 
നാണു. എ. ഡി. 14റ-ത അമേരിക്കയിലെ ചിക്കാഗോ 
നശരന്നില് കൂടിയ സവ്വമതസമ്മേളന രില് (ചണ 
ല് പഗ് ൩) ഹിന്ദുമതത്തിന്െറ പ്രതിനിധിയായി വിവേ 
കാനന്ദ൯ പസംഗിച്ചപ്പ്ോഠം സ്വാമിയുടെ അസാധാരണ 
മായ വാഥ്വിലാസവും അഥാധപാണ്ഡിത്വവും ശ്രോതാ 
ക്കളെ. വളരെ ആകഷിച്ചു. കുറെക്കാലം അമേരിക്കയിലും 

ഇംഗ്ല നടിലും വേടെ പ്രചരണം നടമ്രിയ ശേഷം സ്വാമി 

ഇന്ഡ്യയില് മടങ്ങിയെത്തുകയും ഏ. ഡി. 1897_ല് രാമ 

കൃഷ്ടു മിഷന് സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്വാമി ഏ. ഡി. 

]റു(02-ത തന്െറ 99.ഠമത്തെ വയസ്സില് ഇഹലേകവാസ 

മുപേക്ഷിച്ചു. പങ്കിലും രാമകൃഷ്ണ മിഷനെറ പ്ര ത്തനം 

ഉന൪ജജിതമായി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. 

മതപരവും സാമുഹ്വവുമായുള്ള പരിഷ്ക്കാരങ്ങഥം 

രാമകൃഷ്ണ മിഷന് അഭിലഷിക്കുന്നുവെങ്കിലും ഭാരതത്തിനെ 

ആഷസംസ്യാരമാണു” ഇതിന്െറ പശ്ചാഅലം. പരി ശുദ്ധ 

മായ വേദാന്തസിദ്ധാന്തം ഇതിന്െറ തആദര൪ശവും മനു 

ഷ്വനന്െറ ആഭ്ധ്യാത്മികമായുള്ള വളച്ച ഇതിന്െറ ലക്ഷ്യ. 

മത്രേ. ഫല്ലാ മതങ്ങളും ഒരേ സ്ഥാനത്തെത്തുവാനുള്ള ഭിന്ന 

മാറ്റുങ്ങഠം മാത്രമെന്നു” ശ്രീരാമകൃഷ്ണുന ഉല്ബോധിപ്പിച്ചു. 

ഇതില് നാം ദധഗ്രിക്കുന്നതു” മിഷന്െറ വിശാലവീക്ഷണം 

ആണല്ലേ. സാഹോദയ്യം, സ്റ്റേഹം എന്നിവയാണു മിഷനന്െറ 

ആയുധത്മ€ം. മതസഹിഷ്ണുതയും, സമുദായ സേവനാസക്തി 

യുമാണു” അതിന്െറ വിജയ ത്രിനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങം. 

വിദ്വാലയങ്ങം, ആശുപത്രികഠം, ആതുരാലയങ്ങറം തുട 

ത്ഭിയ സ്ഥാപനങ്ങംവഴി പൊതുജനസേവനമനുഷ്ഠമിച്ചും 

ഭാരതത്തിലെ മുല കഷങ്ങളുടെ ഉന്നമന ധിനായി ഉറച്ചു 

നിസകൊണം അത്വന്തം ദേശ ഭിമാനികള്ായ 

വിവേകാനന്ദസ്വാമികളും അദ്ദേഹന്മിനെറ ശി ഷൃ 

പരമ്പരകളും ഈ നാട്ടുകാരുടെ ആത്മഞാനഒ രയും 

ദേശീ യപ്രബുദ്ധതയെയും പരിപേ ഷിപ്പിച്ചു. 



ടട്റ 

ഞിയസോഫിക്കല് സൊസൈററി (ബ്രഹ്മവി ദ്യാസംഘം) 
അത്ത ന ക്തി 

റി 

ഇതു ഏ. ഡി. 1875-ല് അമേരിക്കയിലാണു” ആദ്യം 

സ്ഥാപിച്ചതു”. സ്ഥാപകരില് പ്രധാനികഠം മാഡം ബാ 

വററ്സ്ക്ിയും, കേണല് ഓല്ക്കോട്ടുമാണു'. ഏം. ഡി. 

1494 9.ത ഇവര് ഇന്ഡ്യയില് വന്നു” മദ്രാസിലെ അഡയാര് 

പുന്ന സ്ഥലത്തു” അവരുടെ പ്രധാനകേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചു. 

ഇന്ഡ്വയില് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിനു വി ജയമുണ്ടാക്കിയതു” 
മിസ്സ് ആനിബെസന്റ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വനിതയാണ്. 

തൃദ്യംമുതല്ലേ, ഈ പ്രസ്ഥാനം ഹിന്ദുമതത്തിനെറ 
നവോത്ഥാന അഅിന കളമൊരുക്കി. പാരാണികാദര്ശ 

ങ്ങളുടെ മഹത്വവും പ്രാചീനഭാരത സംസ്ലാരത്തിന്െറ 

മേന്മയും മിസ്സ് ബെസന്െറ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ഇന 
ആദര്ശം മുമ്പില് വച്ചുകൊണ്ട് അവര് ബനാറിസിൽ സ്ഥാ 
പിച്ച സെന്ട്രല് ഹിന്ദുസ്ത്ം പിന്നീട പണ്ഡിററ് മദന് 
മോഹന് മാള വ്യായുടെ നേതൃത്വത്തില് ബെനാറിസു' ഹിന്ദു 
സവ്ൃകലാശാലയായി നീന്നു. ഇന്ഡ്യയിലെ, വിശേഷിച്ച് 
തെക്കേ ഇന്ഡ്യയിലെ, മതപരവും സാമുദായികവുമായ ദു 
പരിഷ ക്കാരഞാഠംക്കു” ഈ പ്രസ്ഥാനവും കുറെ പ്രചോദനം 

നല”കിയെന്നുവരികിലും അതിലെ പല തത്ത്വ ദളും 
വിശ്വാസങ്ങളും വളുരെയധികംപേക്ക് പ്രതിലോമപര 
മായി തോന്നി. മിസ്ററസ് ബെസ൯റിന്െറ അസാമാന 
മായ വ്ൃക്തിമാഹാത്മ്വവം ശേഷിയും കൊണ്ടമാത്രമാണു് 
തിയസോഷഫിക്കല് പ്രസ്ഥാനത്തിനു” ഈ രാജ്യത്തു” ഒരു 
സ്ഥാനം ലഭിച്ചത്. 

ഇഴ പ്രസ്ഥാനങ്ങള്ലൊക്കെക്കൂടി ഹിന്ദുസമുദായത്തില് 
ഒരു നവോത്ഥാനമള വാക്കി. പത്തൊന്പതാം ആററാ 
ണ്ടിത ഇതിന്െറ ഫലമായി ഉണ്ടായ വ്യക്തിപരവും 
സംഘടിതവുമായ ശ്രമങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ വണ്ണിക്കുവാന് 
പ്രയാസമാണു. ഫുന്നാല് അവയുടെ ഇടയില് സ്വധാ 
പ്രാധാന്യമര്ഹിക്കന്ന ഒന്നായിരുന്നു മഹാദേവു” ഗോവിന്ദ 
ഹാനഡേ എ. ഡി. 1984_ല് സ്ഥാപിച്ച ഡെക്കാണ് എ ഡയ 
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ക്കേഷ൯ സൊസൈററി. ഇതിലെ പ്രവത്തകന്മാര് വലിയ 
ത്വാഗങ്ങം അനുഷ്ടിച്ച് സമുദായസേവനം ചെയ്തു, അവ 
രില് ഏററവും പ്രശസ്മനായിരുന്നു ശഥോപാലകൃഷ്ണുശോഖലേ... 

[ ം 

ച് ഹ് ല് ട് കഴ ി 

ഷ് ഗ് ച ളി റ്, ര് / ് ക് ി റ് ട് 

ഗീ. റ് പ; ഴി 7 റ ക് ഥ് ല് പ പ ₹ റ് 

ക് [വ ഗി ളി റ് റി 

47 ക് ഭ് 

4 7 

ഗി [ 
മ റി 

റ ടം 
എ 47 പ് 

അ ക്കാലമെെ മറ൨ സമുദായ സേവകന്മാരില് വേറെ രണ്ടു” 
പേരുടെ ദപേരുകഠംക്ൂൂടി പ്രസ്താവ്യമാണ്. അതായതു” 

പണ്ഡിറര് ഇരശ്വരചന്ദ്ര വിദ്യാസാഥ൪, ബെഹ്റാംജീ 
മലബാറി. ഇവര് രണ്ടപേരും സമുദായന്തിനു് ആകമാനവും,. 

സ്പീ സമുദായത്തിനു” പ്രതേകിച്ചും വിലയേറിയ സേവനമ 

നഷ്ടി ച 

ല് വള. വ ടം ദ് ഷു 



ം അഭ്ധ്രായം 17. 4 

ദേശിീയപ്രബദ്ധത, 
നന തതി 

കഴിഞ്ഞ അഭ്ധ്യായത്തില് വിവരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രസ്ഥാന: 
ഞ്ങം മുഖ്യമായും മതപരവും, സാമദായികവുമായിരുന്നു 

വെന്നുവരികിലും, അവ ദേശിയപ്രബഭ്ധതയുടെ വള 

ച്യ്യം പരോക്ഷമായി സഹായിച്ചു. ഭാരതീയരുടെ: 

രാഷ് ട്രീയബോധത്തിനും ദേശീയ പ്രബുദ്ധതയ്ക്കും വള മിട്ടത്ു് 
ഇന്ഡ്യന് നാഷണല് കാബഗ്രസ്ധാണ്. അതുകൊണ്ടു് 
കാണ്ഗ്രസ്സിനെറ ഏ. ഡി, 1010 ൨രെയുള്ള ചരിത്രം ഈ 
അദ്ധ്യായത്ധില് സംക്ഷിപ്പമായി വിവരിക്കുന്നു. 

ഇഫലീഷ് സാഹിത്ൃവും യൂഠറാപ്വ൯ ചരിത്രവും 
പഠിച്ച അഭ്യസ്തവിദ്യരായ ഇന്ഡ്യാക്കാക് ം ഉല്പ്പുതിഷ്ക്കു. 
ക്കളായ ഇംഗ്ലീഷുകാക്:ം ഇന്ഡ്യയുടെ ഭരണത്തില് തള്ളേ. 
ശീയക്:ം ന്വായമായ ഒരു പങ്ക് വേണതാണെന്നു” തോന്നി 
തുടങ്ങി, ഇവിടതെ ഭരണഘടനയുടെ :ഇരുമ്പ ചട്ടക്കൂട്ട്? 
(ടല! [7൩൦ പു ന്നു പറയപ്പെടുന്ന ഇന്ഡ്വന൯ സിധില് 

സവ്വിസില് ഇന്ഡ്യാക്കാരെയും പ റേശിപ്പിക്കണമെന്നു 
പലരും വാദിച്ച, എ, ഡി, 1899-ലെ ചാര്ട്ടര് ആക് ഠററില് 
യോഗ്വതയുള്ള ഇ൯ഡ്വ്യാക്കാക്കു” ഇവിടെയുള്ള ഏതു 
സ്ഥാനവും നതകാവുന്നതാണെന്നുള്ള വാഗ്ദാനവും രാജ്ഞി 
യുടെ വിളം൦ രത്ധില് രാജ്ഞിയുടെ ഇന്.ഡ്വ൯ (൨ ജകഠംക്കു'” 
അവരുടെ മററ ൨൮. ജക്ളോട്ട് തുല്യമായ പരിഥണനയുണ്ടാ 
കുന്നതാണെന പ്രസ്മാവനയും, ഇന്ഡ്വാക്കാര് പല തവണ 
ബ്രിട്ടിഷുകാരെ അനുസൂരിപ്പിച്ചു, പ ന്നാല് ബ്രിട്ടീഷധി 
കാരകേന്ദ്രത്:€ം വൈമഖ്യമനഃസ്ഥിതിയാണു” (൨ ദര്ശിപ്പി 
ചതു, സരേന്ദ്രനാഥബാനര്ജിയെ ഫെ. സി. ഹൃസ്ണ്.--ല് 
നിന്നും തക്കകാരണംകൂടാതെ നിക്കംചെയ്യതു” ഒരു സിവില് 
സവ്വീസു" പ്രക്ഷോഭണമിളിക്കിവിട്ട. ക്രമേണ ഇന്ഡ്വയുടെ 
വിവിധഭാധങ്ങളിലുള്ള വിദ്യാസമ്പന്നല് ജാതിമതഭേദു. 
മെ6൩ ഏകോപിക്കുവാന് തൂടങ്ങി, 
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ഏ, ഡി. 1985-ല് ഏ, രാ. ഹൃം എന്നു പേരുള്ള ഒരു 
“ബ്രിട്ടീഷ് റിട്ടയര്ഡു* ഉദ്ധോഠധസ്ഥന്െറ ഉത്സാഹത്തില് 

'ഇ൯ഡ്വ൯ നാഷണല് കാണ്ഗ്രസ്സിന്െറ ആദ്യത്തെ സമ്മേ 
ജനം ഓഠംഖബെയില് വച്ചു കൂടി, . ഴപതു” പ്രാദേശിക 
പ്രതിനി ധികഠംമാത്രം സന്നിഹിതരായിരുന്ന ആ സമ്മേള 
നത്തില് ആഭ്ധൃക്ഷ്വം വഹിച്ചത് ഡബ്ദൃ, ഡി, ബാനര്ജി 
എന്ന ഒരു ബംഗാളി ബാരിസ്ത്റഠായിരുന്നു. ഉയന ഒനദ്ധവോ 
ഥികസ്ഥാനങ്ങളുടെ ധാണ്വയമായ ഒരു ശതമാനം ഇന്ഡ്യാ 
ക്കാക്ക് സംവരണം ചെയ്യുപ്പെടണമെന്നും, സൈനികച്ചെ 
ഖവു' കറയ്മൃണമെന്നും മിതമായ ഭാഷയിലും വിനീതമായ 
അപേഷഷാരൂപത്തിലും ഈ സമ്മേളനം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ 

മന്പില് സമര്പ്പിച്ച അവകാശവയാദ യിന് ബ്രിട്ടീഷുകാ 
രുടെയിടയില്തനി ന്നുതന്നെ സഹാനുഭാവവും പിന്തൂണയുമു 
ണ്ടായി. ആദ്വഘട്ടത്തിത കാണഗ്രസ്തു പസ്ഥാനമെ 

സഹായി ച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തില് സര് ഡേവിഡയൂഠം, സര് 

ഹെന്റി കോട്ടണ്, വില്വംവെഡ്യരവബേണ, ഡി൯ഷാ 
ഇഡല്ജി വാച്ചാ, ദാദാബായ് ഗനൌദറോജി ഫുന്നിവരെ 
പ്രത്യേകം ഓമ്മിക്കേണ്ടതാണു, 

കാലക്രമേണ ധ്യവസ്ഥാപിതമാഷ്ശുത്തളിലൂടെ ഭരണാ 

ധികാരം കൈവശപ്പെടുത്തുക എന്നതു” ക ാണ്ഗ്രസ്സിനന്െറ 

ലക്ഷ്യമായി. ന തോടുകൂടി ബ്രിട്ടീഷ ഗവണ്ടെ൯റിനെറ 

സംശയടദ്ദഷ്ടി അതിന്മേല് പതിഞ്ഞു. എ, ഡി, 1905-ലെ 

കഴ് സണ്പ്രഭവിന്െറ ബംധാഠംവിഭജനം വിപ്പവാത്മക 

മായ ഒരതന്തരി മം സൃഷ്ടിച, ബംഥാഠം ൨ വിശ്വ ഒരൊററ 

ഥവള്സണക്ക് ഭരിക്കുവാന് പൃയാസമാക ത്തക്കവണ്ണം വിസ് തൃത 

മായിപ്പ്ോോയിയെന്നു & വാഭ്ധ്വമായ കഴ്സണ് ൨൫ ഏ, ഡി. 

180 8 അതിനെ രാന്ഭാായി വിഭജിച്ചു പുവ്വണബംഗാളും 

ആസ്സാമുംകൂടി ഒരു ഗവണ്ണുരുടെ കീഴിലും പത്ചിമബംാം 

മറെറാരു ഗവണ്ണരുടെ ീസിലുമേരകയ്്ന യി, ഈ വിഭ 

ജനം ഭരണ സാകര്യാത്ഥം ന്വായീകരിക്കാമെങ്കിലും, പൊതു 

ജനാഭിപ്രായമാരായാതേയും സ്വേച്ഛാപഭൂത്വം കെണ്ട 

അടിച്േല്ലിക്കുന്ന ഭാവ ത്തിലും നടപ്പിലാക്കിയതുമുലം 
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ബംഗാളില് ഒരു വലിയ കോളിളക്കമുടടായി. €ഭിന്ന്' 

പ്പിചുഭരിക്കുക?? (2൧10൦ കഠി 2 ബിം) ഫുന്നു കപ്പസിഭധ. 
മായ തഞ്ചത്തിന്െറ ഒരു മകുടോദാഹരണമാണിതു” എന്നു 
പലരും വ്യാഖ്യാനിച്ചു, ഇതോടുകൂടി ഭീകര പ്ൃവത്തനവും,. 
സ്വദേശി പപസ്ഥാനവും, ബ്രിട്ടീഷു സാധനത്ങളുടെ ബഹി 
ഷാ ക്കരണവും സവ്ൃത്ര വ്യാപിച്ചു, ഈ പ്രക്ഷോഭണവം. 
കാണ്ഗ്രസ്സ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്െറ ഒരംശമായിത്തീന്ത. 

സ്വദേശി പ്പസ്ഥാനം, എ. ഡി. 1990ല് അബിസ്സ്റീ 
നിയാ ഇററലിയെ തോല്ലിച്ചതു”, ഏ, ഡി. 1900.ല് ലോക 
മഹാശക്തികളുടെ കൂട്ടത്തിലെൊന്നെന്നു” കരുതി 
വന്ന റഷ്യയെ ഏഷ്യന് രാജ്യമായ ജപ്പാന് തോല്ലിച്ചതു”,, 
ഇവ ഇ൯ഡ്യയില് സു പയധാനങ്ങളായ ചില പ്രത്വാഘാത 
ങ്ങളൂള. വാക്കി, ഇന്ഡ്വയിലെ യൃവാക്കന്മാക്ദ: സ്വരാജ്യ 
സ്നേഹം ഒരു മതം തന്നെയായി ബീന. ക്രമേണ കാണ് ഗ്രസ്സ് പംദ്തികളില് ഒരു പികൂര്പ്പു കണ്ടതുടങ്ങി. ലോക 
മാന്യ ബാലധംധാധരതിലകന്,. വിപിന് ചന്ദ്രപാൽ തുട. 
ങ്ങിയ വാമപക്ഷക്കാരായ തിക്ഷ്ണവാദികറല ഗോപാല കൃഷ്ണഗോഖലെയെപ്പ്യോലുള്ള വലതുപക്ഷക്കാരായ മിത വാദികളില്നിന്ന് അകന്നു. എ. ഡി, 1007-ല് സുറററില് വച്ചു നടന്ന കാണ്ഗ്ര സ്സ് സമ്മേള നായില് ഇരുകൂട്ടരും 
പരസ്സറരം ബന്ധങ്ങളെ ല്ലാമുപേക്ഷിച്ചു" മാറിനിന്നു, മിത വാദികളെ ,; ണിപ്പിക്കുവാനായി ബീിട്ടീഷു് ഗവണ്മെന്റ് മോര്ല്പിി റാ ചരിഷ്ടരാരങ്ങറം നടപ്പിലാക്കി, കൂടാതെ ഏ, സി 1011ല് ഡെല്ഹിയില്വ.ച്ചു നടന ഡബാറില് ജാജ്ജ' പഞ്ചമ൯തന്നെ ബംഗാ വിഭജനം റ ദു ചെയ്തിരിക്കു ന്നതായും ഥധണ്ടെ൯റ൨് ഓഫ് ഇന്ഡ്വ) യുടെ തലസ്ഥാനം ഡെതഹിയി ലേക്കു മാററിയിരിക്കുന്നതായും പ്രഖ്യാപിച്ചു. കാണ്ഗ്രസ്സിലെ മിതവാദികളും അമിതവാദികളം തമ്മി ലു ഭിന്നിപ്പ് ഏ, ഡി, 19) 6-ല് ലക്ക”നെ കാണഗ്രസ്സ് സമ്മേളനം വരെ നീട്ടനിന്നു. എ, ഡി, 1014.ത മിസ്തസ് ബെസ൯വ൨് കാണ്ഗ്രസ്റില് ചേന്നര" നേതൃത്വം ഏറെറട്ട ൬. ഇതിനിടയ്കു,” അതുവരെ മാറി നിന്നിരുന്ന മുസ്സീംസംഘടന 
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യായ മുസ്സീംലീഗിലും ഒരു മനോഭാധവ്യതിയാനമു ടായി. 
കമാല് അററാതുക്കിന്െറ നേതൃത്വത്തില് നടന്ന തുക്കി 
വിപ്പവംൃ പ്രമഖമസ്സീംരാജ്യത്ാളായ തൂക്കി, പേഴ്സ്വാ 
മുതലായവയോട്ട് ബ്രിട്ടണ്, റഷ്യ, ഇററലി തുടങ്ങിയ 
യൂറോപ്യന് രാജ്യങ്ങഥം അന്വത്തിച്ചുവന്ന നയം, ഇവയൊ 
“ക്കെ ഇന്ഡ്യന് മുസ്സീമങ്ങളുടെ ചിന്താഗതിയെ സ്സുശിച്ച. 
“ഹിന്ദുക്കളോട്ട് മുസ്സീമങ്ങം യോജിക്കേ നടതാണെന്ന് അവര് 
മനസ്സിലാക്കി, തല്ഫലമായി ഏ, ഡി. 1010-ല് ലക്ക് 
നൌധില്വച്ചു് കാണ്ഗ്രസ്സം മുസ്സീംലീഗും ഒന്നുചേന്ന് 
സ്വയംഭരണാവകാശം സുശക്തമായ ഭാഷയില് പുറപ്പെടു 
വിച്ചു. മിസ്സസ് ബെസ൯റിനെറയും, തിലകനെറയും 

ഹോം൮൦ം ലീഗും “കാണ്ഗ്രസ്ത്റ്-ലീഗുസംയുക്തപ്രസ്ഥാന' 
ത്തിനു” പി൯തൃണ നല്കി. 

_ഒന്നാംലോകമഹായുയദ്ധവും അതിനെറ പ്രത്വാഘാതങ്ങളും. 
ക ഭം ടം. തം മം. പം അം. ജട അഴി 

ഏ. ഡി. 1914 മുതത എ. ഡി, 1915 വരെ നിന്ടു 

നിന്ന ഈ മഹായുദ്ധം പ്പെട്ടെന്നു് പൊട്ടിപ്പഠപ്പെട വാനിട 

യാക്കിയതു” നിസ്സാരമായ ഒരു കലഹം (ആസ ട്രിയായും 

ഡെ൪ര്ബിയായ്ും തമ്മില്) ആയിരുന്നു. എന്നാല് യഥാത്ഥ 

ര്തില് ജമ്മ൯ കൈസര്ക്കു” ഇംഗ്ലിീഷുകാരുടെയും ഡ്രുഞ്ചുകാ 

രുടെയും ശക്തി നശി പ്പിക്കണമെന്നു' കലശലായ മോഹ 

മുടായതായിരുന്നു ഇതിന്െറ മൂലകാരണം. ലോകത്തിലെ 

വന്കിട ശക്തികഠം പെട്ടെന്ന് ഇരുവശങ്ങളിലായി അണി 

നിരന്നു. ഫ്ര്രാ൯സ, ഇററലി, റഷ, യു. സ്പ, ഏം. 

ഇംഗ്ലണ്ട് ഇവ ഒരു ഭാഗ നം ജമ്മനി, തആ്ആൃസ്പ്രിയാ, ബം 

ധഥേറിയാ, തൂക്കി ഫന്നിവ മ൨ഭാഗഥ സ. നിരന്നു” പരസ്സുരം 

സംഹാരോദ്ധമം തൂടത്ഭി. 

ഥൌ പതനത്തിലാണു ഇന്ഡ്യയിലെ രാഷ” ട്രീയ രംഗത്തു 

മഹാത്മജി പലേശിച്ചതു”. അദ്ദേഹം അതുവരെ ദക്ഷിണ 

ആഘ്രമിക്കയിലായി രുന്നു. അവിടെ ഇന്ഡ്വാക്കാര പലവിധ 

കഷതകംഅനുഭചിക്കു കയായിരുന്നു, അവിടെയുള്ള “വെള്ള 

റു ഇവരെ വെ൨൦ “കൂലി "കളായി പുഠറംതഒിയി രുന്നു. 
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ഇതിനെതിരായി ധമ്മസമരം ചെയ്ത് മഹാത്മജി പ്രശസ്ത 
നായിത്തീനിരുന്ന. ഭക്ഷിണാഡ്രിക്കയില്വച്ചു നല്ലവണ്ണം 
പരീക്ഷിച്ചു” ഉപയോഥയോഗ്യമാക്കിത്തീത്ത 4“സത്വഗ്രഹാ 
യുധ'വം കൈയ്യിലേന്തിക്കൊണ്ടാണു” ഗാന്ധിജി ഇന്ഡ്വവ 
യില് മടങ്ങിയെത്തിയതു്, ഒരു വിപല്സന്ധിയിലെത്അ 1 
“ച്ചേര്ന്നിരുന്ന ഗ്രേറ൨ബ്രിട്ടനെതി രായി അക്ഷമരായ 
ഇന് ഡ്വാക്കാർ ഇളകമെന്നായിരുന്ന കൈസവടേയും മററം 
പ്രത്യാശ. ഹുന്നാല് സകല വീട്ടുകലഹങ്ങളും തല്ക്കാല 
ത്തേയ്ക്കു മറന്നു” ഇംഗ്ലീഷുകാരെ പണംകൊണ്ടം ആളു 
കൊണ്ടും സഹായിക്കാന് ഗാന്ധിജി തന്െറ നാട്ടകാരോടഭ്വ 
ത്ഥിച്ചു. ഇന്ഡ്വ്യാക്കാര് ഗാന്ധിജിയുടെ ഉപദേശം ഒരു 
കല്പനപോലെ കേട്ട് അതിനെ ശിരസാ വഹിച്ചു. 

ഗാന്ധിജിയടെ ആഹ്വാനമനുസരിച്ച് നാട്ടുകാര് 
ഇംഗ്ലീഷുകാരെ ഉള്ളഴിഞ്ഞു സഹായിച്ചു, കോടിീശ്വരന്മാ 
രായ നാട്ടുരാജാക്കന്മാർ കോടിക്കണക്കിനു” പണം വാരി 
ച്ചൊരിഞ്ഞു. അവരില് പലരും സൈന്പസേവനവും ചെയ്തു, 
സാധാരണക്കാരായ ഇന്ഡ്വ്യാക്കാരും ലക്ഷക്കണക്കിനു” 
പട്ടാതുത്തില്ച്ചേന്നു, ഫ്രാന്സ്, ഫ് ളാ൯ഡേഴ“സ* 
ഒമസൊപ്പ്യൊട്ടേമിയാ മുതലായ പ്രധാനസമരമഖത്മള ല് 
ജീവന് ബലികഴിച്ചും സങ്കലിതകക്ഷിയുടെ വിജയത്തിനു 
യത്തിച്ച. ധീരോദാത്തതയ്ക്കും നിസ്തല്യസേവനത്തിനും കൊട്ട 
ആവന്ന അങ്ങേഅററരെത ബിരുദങ്ങളും കീത്തിമുദ്രകളും 
അവര് സമ്പാദിച്ചു. ഇന്ഡ്വയാക്കാര്ക്ക് സ്വയംഭരണത്തി 
നുള്ള അവകാശം അനുവദിച്ചുകൊടടക്കണമെന്നുള്ള ആഭി 
പ്രായഠധാതി ഇംഗ്ൃണ്ടില്തന്നെ ബലപ്പെട്ട. 

യുദ്ധം അവസാന ഘട്ടത്തിലെത്തിയ പ്പ്രോഴാണു”, 
മുമ്പൊരഭ്ധ്യായ നില് വിവരിച്ച സിക്രട്ടറി ഓഫ് സേററ് മോണ്്ടെഗ ിനെ ] ലയ 
് ഗു റാ സ്ത്രാവനയും അതിനെന്ത ടര്൪ന്നു മേംണ്ടെഗു-ചെംസ്ഫോര്ഡു”" പരിഷ്ട്രാരത ളൂംഉണ്ടായതു* 

ഴു 

റ് 
ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തില് കാണ്ഗ്രദ്തു അഭ്വസൂവിദു 

തൂ രായ ഏതാനും ചില വ്യക്തികളുടെ സംഘടനയെന്ന പഴയ 
പം വി ളു രൂ ്ടിട്ട' സാധാരണക്കാരായ ബഹുലക്ഷത്ളുടെ ഒരു 
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സംഘടനയായി രൂപാന്തരപ്പെടുകയായിരുന്നു. മിതവാദ 
കഠം മോണ്ടെഗു-ചെംസ്ഫോര്ഡു' പരിഷ്ട്രാരങ്ങളെ സ്വീക. 
രിച്ചു. എന്നാല് ഗാന്ധിജിയും കാണഗ്രസ്സം അതി ന” 
തയ്യാറില്ലായിരുന്നു. ബിട്ടീഷുധഥ൨ ണെന്റാകട്ടെ റളുറവ്' 
ഒക്ട, ക്രിമിനല് നടപടിനിയമങ്ങം മുതലായവകൊണ്ടെം,, 
പഞ്ചാബില് സൈനികനിയമം ഗ്ഛലി [. പ്രഖ്യാ 
പിച്ചും, അമിതവാദികളെ. അടിച്ചമ൪തആവാ൯ സന്നഭ2. 
മായി. ഈ സമയത്താണു അമൃതസരസ്സിനടു ത്ത് (പഞ്ചാ. 

ബില്) ജലിയ൯വാലാബാധ് എന്ന സ്ഥലത്തവച്ചു” ഒരു: 

വലിയ ജനക്രുട്ടമ്തെ ബ്രിട്ടീഷു സൈന്പം ധെടിവച്ചു് 
പിരിച്ചുവിടാന് ശ്രമിച്ചതും അതില്വച്ചു് വളരെപ്പേര്. 
മരിച്ചതും. ഈ സംഭവം ഇന്ഡ്യക്കാരെ ഒട്ടാകെ ഇളക്കി. 

മറിച്ചു- 

യുദ്ധാനന്തരം ബ്രിട്ടീഷുകാര് തൂക്കിയെ ഞെരിച്ചു” കഷ്ട 

പ്പെടുത്തുന്ന കാഴ്ച, ഇന്൯ഡ്വന് മുസ്ലീമങ്ങളെ വല്ലാതെ ഷോഭി. 

പ്പിച്ചു. ആലി സഹോദരന്മാര് .പന്നറിയപ്പെടുന്ന മലാനാ 

മുഹ മ്മദാലാിയും, മാലാനാ ഷക്കത്ത് ആ ലി യും. 

ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനമാരംഭിച്ചു. ഹിന്ദുക് ഠാക്കും- 

ഇത്രി നേട്ട” സഹാനുഭാവമുണ്ടായിരുന്. ഹിന്ദുക്കളും 

മുസ്ധസീമത്ാളും അത്*നെ ബ്രിട്ടീഷു സാമ്രാജ്വദുഷ ൨ ഭത്വ: 

അതിന്െറ ബദ്ധശത്രുക്കളഠായി ബീന്നു, ഗാന്ധിജിയുടെയും 

ആലിസഹോദരന്മാരുടെയും സായുക്താഭിമുഖ്യ അല് കാണ് 

ഗ്രസ്സം ലീഗും കൂടിച്ചേന്ന” ഇന്ഡ്യയുടെ ലക്ഷ്യം “പൂര്ണ്ണ 

സ്വരാജ്" ആണെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ച. ഏ. ഡി, 1920-ല് 

തിലകന് മരിച്ചതോടെ ഗാന്ധിജി കാണ്ഗ്രസ്സിനന്െഠ 

അനിഷേധ്യ നേതഠറായി. പുണ്ണ സ്വരാജ് കൈവരുത്തു 

വാന് ഗാന്ധിജി തന്െറ ഒന്നാഠത്തെ നിസ്പഹകരണപപ്രസ്ഥ൦ 

നം എ, ഡി. 1921-ല് ആരംഭിച്ചു. 
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ഥ് €. 

സ്വയംഭരണത്തിന്െറ ഉഭയം. 

പ്രാരാഭഠ 

ഏ. ഡി, 1919 മുതല് എ, ഡി. 10935 വരെ 

ഇന്ഡ്ൃ ഭരിച്ച വൈസ്രായി മാര്. 

മോണ്ടെഗു--ചെംസ് ഫോര്ഡു'” പരിഷ്ട്രാരങ്ങഥം'മുതല് 
ഏ, ഡി, 1935-ലെ ഠാവണെന്റ് ഓഫ് ഇന്ഡ്യാ തൃക്ട” 
വരെയുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നതു”. 
യഥാത്ഥത്തി ലുള്ള സ്വയംഭരണത്തിന്െറ തരംഭം ഇ 
ഭശയിലാണു കണ്ടതുടങ്ങിയതു”. ഫ്രസ്വമെങ്കിലും സംഭവ 
ബഹുലമായ ഈ കാലഘട്ടം മുന്നു വൈസ്രായിമാരുടെ। ഭര 
ണകാലം ഉറംക്കൊള്ളുന്നു, അതായതു്, 

(2) ഠെഡിങ് (പ ഭള. എ. ഡി. 1991_ഏ. ഡി. 

1996, 
(0) ഇധ്ിന്പ്പഭള. ഏ, ഡി. 1996__ഏഎ. ഡി. 1991. 

(0) വില്ലിങ്ടണ് പ്രഭ. ഏ, ഡി. 1931 
ഏ. ഡി. 1936. 

9/2 



അഭ്ധ്യായം 18ം 

വിദേശകായ്യങ്ങംം 

ബ്രിട്ടിഷ് സാമ്രാജ്യ നിന്െറ വളച്ചയും അതില് 

ഇന്ഡ്വയുടെ സ്ഥാനവം. 

ഇരുപതാം നൂററാണ്ടിനെറ ആരംഭ തില് ലോകമഹാ 

ശക്തികളുടെ ഇടയില് ഗ്രേറവബ്ര് ട്ടനെൈറ സ്ഥാനം ഒന്നാ 

മത്തേനായി രുന്ന. 4സുയ്യ൯ ഒരികലും അസ്തമിക്കാത്ത 

ബ്രിട്ട് ഷു സാമ്രാജ്യ?"ഞ്തിന്െറ വലി പ്പവം, മഹിമയും പുരാ 

തനം 2ല൭ " റോമന് സാമമ്രാജ്യ നോ, അതുടംഴിഞ്ഞു 

ണ്ടായ . ഹാളി റോമന് സാമ്രാജ്യ റിനോ ചരിത്ര സിദ്ധ 

ങ്ങളായ റ് യാതൊരു സാമ്രാജ്യഞ്റംക്കുമേോോ ഒരു 

കാല ൦ ൭ ഭായിരുന്നില്ല, ഈ മഹാസാമ്രാജ്യ നിന്െറ 

ഘടന ജെ ഡൊമിനിയനുകളെളെന്നും? /ദകോളനികളെന്നും” 

തരംരിരിക പ്പെട്ടിരുന്നു. പ്രധാനപ്പെട്ട ഡൊമിനിയനു 

കം ( 2നഡാ, തെക്കേ ആഫ്രിക്കാ, ആസ്രേലിയാ, നൃ 

സീല൯ന്ഡു്) പരിപൂന്ണമായ സ്വയംഭരണം സമ്പാദിച്ചു 

കളിെത യംകോളനികറം സ്വയംഭരണാധികാരം സിദ്ധി 

ച്ചിട്ട് ലാ ൫൨ യുമായിരുന്നു, 

ഗ്രട്ട നില് ഇന്ഡ്യയുടെ സഥാനമെന്തായിരുന്നു 7 

സ്വയംഭ വും പര'പൂ സ്തസ്വാതന്ത്രവും കൈവരു യുവാന് 

നാം രഷ്ട്രപിതാധായ മഹാത്മാഗഥാ ഡിയുടെ നേതൃത്വ 

അഅിത അവാ സമരം ചെയ്യുകയായിരുന്ന. ഹന്നാല് അതു് 

ഒരു ധത്മസമര'മായിരുന്നു. അഹിംസാത 
വ ല് അടിയു 

ച്ചന ൩൦ റെ മാണു ഗാന്ധിജി സംരം ചെയ്തതു”, ആലു 

മൊക്കെ സ്വയം ഭരണമെന്ന, പുണ്ണസ്വരാജ് . ന്ന൯മൊക്കെ 

യുള്ള പദന്റം ഉപയോഗിക്കുമ്പാഠം മിക്കധര്ക്കും 

കൃഠനഡാ, ൬ ലിയാ മുതലായപവെപ്പ്രോലെ &ഡൊമി 

നിയ൯ പദധി' ൫൦൩യി0൩ രയാ) കിട്ടിയ മതി 
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യന്നേ താല്പയ്യമുണ്ടായിരുന്നുക്ളൂ. എന്നാല് കാലക്രമേണ 
അതിലും ഉപരിയായി പരമാധികാരമുള്ള ഒരു സ്വതന്ത്ര 
രജ്യമായിത്തീരണമെന്നുള്ള അഭിലാഷം ഉദിച്ഛൂയന്നു. 

ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധകാല൦ തതാടെ ഇന്ഡ്വൃഷ്ക്കു് 
.അന്താരാഷ-ട്രിീയമണ്ഡലത്ജളില് സമന്നതമായ ഒരു 

സ്ഥാനം കിട്ടി ൨ ടങ്ങി. യുദ്ധാനന്തരമുണ്ടായ ലീധ് ഒഫ്” 
നേഷന്സില് ഇന്ഡ്യന് പ്രതിനിധികംം സംബന്ധിച്ചു. 
൭ഒറഡിങ് പ്ര രെ വസ്രായിയായിരുന്നകാല ത്ത് ലടനിത 

വച്ചു” ഒരു സാമ്മ്യാജ്യസമ്മേളുനം (10ഗ്ലി (റ്പ് ബേ) 
നടന്നു. ഇഷില് ഇന്ഡ്വയുടെ പ്രതിനിധിയായി സംബ 
സ്ധിച്ചതു” ബഹുമാനപ്പെട്ട വി. ഫു മു. ശ്രീനിവാസനാസ്പീ 

യായിരുന്നു. അദ്ദേഹശ്തിന്െറബുദ്ധിവൈശിഷ്ടു.. 

വാധ്വിലാസവും ഇന്ഡ്യയെ പ്പററി ഇതരരാജ്യങ്ങളു ടെസി 
കരയില് വലിയ മതിപ്പണ്ടാക്കി. ഈ സമ്മേളനത്തിനു 
ശേഷം അദദ്ദഹം :( ല്ലാ ഡൊമിനിയനുകളും സന്ദര്ശിച്ചു. 
ഭക്ഷിണാഡ്രു ക്കയി ലൊഴിച്ചു് മറെറല്ലായിട ത്തും ഇന്ഡ്യാ 
ക്കാര് ആദരിക്കപ്പെട്ട വെന്നുമാത്രമല്ല മിക്ക സാമ്രാജ്ൃയസമ്മേ 
തൂ നങ്ങളിലും പൃസ്ഥാന ളിലും ഇന്ഡ്വവാക്കാര്ക്കു” ഒരു 

നല്ല സ്ഥാനം കിട്ടുടംയും ചെയ്തു. ഏ. ഡി. 1996-ല് 
ക്ൃഠനഡാ ഗ വന്തമെന്റിന്െറ ക്ഷണമനുസരിച്ചു് സ൪. റഠി. 
വിജയരാഘ ധാചായ്യര റേറാറന്േറാ പ,ദര്ശനം ഉതഘാ 
തനം 'ചെയ്തു' വസ്തുത ഇതിനു” ഉദാഹരണമാണ്, 

ഹുതു പോലെതന്നെ ഏ, ഡി. 199൨ല് ലന്ടനില്വച്ചു 
നടന്ന സാമ്മാജ്യസമ്മേളുന റിലും ഏ. ഡി. 10999.ല് 
ക്വാനഡായിലെ ഒട്ടാധഠയില്ക്ൂടിയ സാമ്മരാജ്വസാമ്പ 
ത്തിക സമ്മേളന റിലും ഇന്ഡ്ൃ പങ്കെട ര, ബ്രിട്ടീഷു” 
കാമണ്വെല് "ലെ രാജ്യണ ളുടെ റ ണി ജ്യതാല്പ്പയ്യു 
ങ്ങളെ. പരിഗന്നിച്ചു” ഒട്ടാവാ സമ്മേളനം ഇമ്പീരിയൽ 
പ്രിഫറന്സ് (1 പധ നപ നയം സ്വികരിച്ചു. 
(അതായതു സാമ്മാജൃ ിനക യ” സാമ്രാജ്യ ന്തിലെ ഉല്പ 
നങ്ങഴംക്കു' മ൯ഥ നന ഒ: ട ഒക. 
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ദക്ഷി ണാഫ റിക്കാ :--പത്തൊന്പതാം നൂഠറാണ്ടി ന 

മു൯പേതന്നെ ദക്ഷിണാഫ്റിക്കയില് ഡച്ചുകാര് ഇംഗ്ലീഷു; 
കാ൪ തുടങ്ങിയ യൂറോപ്യന്മര് അധിനി വേരശംചെയ്യി രുന്നു. 
ബുവേഴ'സ് എന്നു വിളിച്ചുവന്ന ഡച്ചുകാരും ഇംഗ്ലീഷും 
കാരും തമ്മില് രണ്ടു യുദ്ധങ്ങം 19-ംശതാബ്ദുത്തില്നടന്നു. 
ഒടടവില് ഒരൊത്തുതീര്പ്പുണ്ടായി. കേപ്പ്കോളനി, ട്രാന്: 
സ്വാല്,, ഓറഞ്ചു”റിവര് ഫ്ഠീസ്റ്റേററ്, റൊഡേഷ്വമ 
ആദിയായവജയെല്ലാം ക്ൂടിചേന്ന്' യൂണിയന് ഓഫ" 
സരത്തോഫ് റിക്കാ,- എന്നറിയപ്പെടുന്ന 'ഒരു ഡൊമിനിയന്: 
ഉണ്ടായി. 

ഇയ ഡൊമിനിയനില് മാത്രം ഇന്ഡ്വാക്കാക്ക” പല. 
കഷ്ടതകളു.മുണ്ടായിയെന്നു' മുന്പു് സുചിപ്പിച്ചല്ലോ.: ഉപ 
ജീവനാത്ഥം അവിടെ ചെന്ന് താമസമുപ്പച്ച മുപ്പതു. 
ലക്ഷത്തി ല്പ്പരം ഇന്ഡ്വയാക്കാർ ദക്ഷിണാഫ്റിക്കയുടെ. 
ഭാതികമായ വളര്ച്ചയില് വെള്ളക്കാക്കൊപ്പം പരിത്രമി. 
ചുവെങ്കിലും വഷ്ഗീയവിദ്വേഷികളു.ഠയ അവിടത്തെ ഭര: 
ണാധികാരികം ഇന്ഡ്യക്കാരെ പലവിധത്തിലും ഉപ്ഭ്ൂ: 
വിച്ചുവന്നും വസ്തൃസമ്പാദിക്കുന്നതിനോ പഠരാവകാശ: 
ങ്ങറം ആവശ്ൃപ്പെടുന്നതിനോ അവര അനുവദിച്ചിരു 
ന്നില്ല, യൂറോപ്വന്മാക്കുള്ള തീവണ്ടിമുറികം, ഹോട്ട്ലുക൦ം,, 
വായനശാലകഠം, വാസസ്ഥലങ്ങംം എന്നിവ ഇന്ഡ്വമ: 
ക്കാക്ട നിഷേധിക്കപ്പെട്ടി രുന്നു, ഈവിധമുള്ള വഷ്ണ്ീയ 
ഭൂാന്തിനെ ഉച്ചാടനംചെയ്യുവാന് ആദ്യമായി ശ്രമിച്ചതു" 
ഗാന്ധിജിയായിരുന്നു. അന്ന് അദ്ദേഹം അവിടെ അഭി 
ഭഠഷാക് വൃത്ത യിലേര്പ്പെട്ടിരിക്കയായി രുന്നു. പല കഷ്ടത 
കട്ടും മൂരന്തങ്ങളും അനുഭവിച്ചു ആ ത്യാധസമ്പന്നന് 
ഇന്ഡ്യക്കാരുടെ സ്ഥിതി കുറച്ചൊക്കെ ഭേദപ്പെടുത്തി. 

എ. ഡി. 1919-നിടയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിനു” ഇന്ഡ്വയി' 
ലക്കു മടങ്ങേണ്ടിവന്നും അപ്പോം പിന്നെയും അവിടത്തെ 

ഇന്ഡ്വാക്കാരുടെ കാര്വം പരുങ്ങലിലായി, ഇതിനൊക്കെ. 
പരിഹാരം കണ്ടുപിടിക്കാന് ശ്രമിച്ച ഒരാളായിരുന്നു ഇ൯ 
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ത്വൃയയിലെ ധൈസ്പ്രായിയായിരുന്ന ഇവ്വിന്പ്പള. അദ്ദേഹം 
ബജ്ുമാനപ്പെട്ട ശ്രീനിവാസശാസ്ര്രിയുടെ നേതൃത്വത്തില് 
ഒരു കമ്മിഷനെ അങ്ങോട്ടയച്ചു. അവര് ദക്ഷിണാഫ്ഠി 
നെ ഗാവണെ൯റമായി ചരച്ചകഠം നട തിയതിന്൩െഠ ഫല 
മായി കേപ്പ് ടണ് ഹഎഗ്രിമെ൯൨് (0൧൦ 1൬ 
൧7൦ ബണ) എന്നു ഒരു ഒത്തുതീര്പ്പ് ഏ. ഡി, 1927-ല് 
ഉണ്ടായി, ഇതിന്െറ ഫലമായി ഇന്ഡ്വ്യാക്കാരെ നിര്ബന്ധ 
മായി ഇങ്ങോട്ടു” തിരിച്ചയക്കുന്ന സമ്പ്രദായം (110. 
൮൦൧) ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട, ഭക്ഷിണാഫ്റിക്കയിലെ ഇന് 

 ്വ്വാക്കാരുടെ താല്പ്പര്യങ്ങഥം സരേക്ഷിക്കുന്നതിനു” ഒരു 
ഇന്ഡ്യന് എജന്റിനെ അവിടെ നിയമിച്ചു, ഒന്നാമത്തെ 
ഏജന്റായി നിയമിക്കപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീനിവാസ 
ശാസ്സ്രിയും, അഭ്ദേഹത്തിനുശേഷമു ഒള സര് മഹാരാജ് സിങ് 
തുടങ്ങിയ ഏജന് റമ്മാരും ഇന് ഡ്യക്കോക്ക്, പല സേവന 
ങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ള് 

യം കാം 
ഇന്നും;. ഭക്ഷിണാഫ്റിക്കയിലെ സ്ഥിതി "വളരെ 

ഒയാന്നും ഭേദപ്പെട്ടിട്ടില്ലെ ന്നുമാത്രമല്ല ചീല പ്രകാരത്തില് 
കുറെക്കൂടെ വഷളായി വരുന്നുധവെന്നുവേണം പറയാന്, 
“അപ്പാത്തീഡ”' എന്നറിയപ്പെടുന്ന വക്ലീയവിഷപങ്കില 
മായ ഒരു കുനയം അവിടെ ഇന്നു” നടമാടേന്നു. ഇതുതന്നെ 
ഒം മഹത്തായ അന്തര്ദേശീയ കലാപത്തിനിടവരുത്തിയേ 
ക്ടറമെന്നു' രാജൃതന്ത്രജ്തന്മഠരും വിശാല വീക്ഷണമു മ്ളവരു 

| കഠയ പല മഹാന്മാരും മുന്നറിയിപ്പു നല്കിയിട്ടണ്ട്, 
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അഭ്ധ്യായം 1, 

ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്െറ പുരോഠാതി. 

4൫. ഡി, 1921-ല് ചെംസ്ഷഫോര്ഡ് പ്രളൂവിന്െഠ 
പി൯ഥാമിയായ, റെഡിങ്ങുപ്രള വൈസ്രായി പദം: 
ഏററപ്പ്പോഠം അദ്ദേഹത്തിനു” അത്വന്തം വിഷമമേറിയ 
ഒരു പരിതുസ്ഥിതിയാണു് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടിവന്നതു”. 
ഇന്ഡ്വയിലെ അന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയാന്തരീക്ഷം തുലോം കലു: 
ഷമായിരുന്നു, മോണ്ടെഗു-ചെംസ്ഫോര്ഡ് പരിഷ'ക്കാര 
ങ്ങ കാണ്ഗ്രസ്റസിനു് അസ്വീകാര്ൃയമായിരുന്നുവെന്നും അ. 
തെത്തുകൊണ്ടായിരുന്നെന്നും പത്താ മഭ്ച്വായത്തില്വിവരിച്ചു 
വല്ലേ. ഇതിനെ തുടന്നു” റയളുറ൨് ആക്ട് പാസ്സ്ാക്കിയതു”; 
ജലിയന് വറലാബാധാ എന്ന സ്ഥലത്മവച്ചു നടന്ന ദാരുണ 
സഭേ വം, ഗാന്ധിജിയുടെ ഒന്നാമത്തെ നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥം 
നം എന്നിവയെപ്പഠറിയും ഇതിനുമമ്പില് പ്രസ്താവിച്ചു കഴി. 
ഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഖാലിഫിനെ സ്ഥാനാരോഹണം ചെയ്യിക്കുവം 
നായിട്ടാരംഭിച്ച ഖിലാഫത്ത പ്രസ്ഥാനക്കാരായ ഇന്ഡ്വ൯ 
മസ്സ്ീമങ്ങളും കാണ്ഗ്രസ്സിനോടട ചേന്ന”് പ്രവത്തിച്ചു. 
ഇതേസമയംതന്നെ മലബാറിലെ മാപ്പിളലഹളയും, പഞ്ചാ 
ബില് സിക്കുകാരുടെയിടയിലാരംഭിച്ച അകാലി പ്രസ്ഥാന. 
വം ഇന്ഡ്വയിലാകമാനം പ്രക്ഷയബ്ധമായ ഒരു പരിതഃ 
സ്ഥിതി സംജാതമാക്കി. 

ആഭ്വന്തെ നി സ്സഹകരണപ്രസ്ഥാനം. 

ലോകമാന്യതിലകന് എ. ഡി. 1990 ആസ്ത് 
] തീയതി കാലധമ്മം പ്രാപിച്ചു. അപ്പോം മുതൽ: 
മാസ്ഥിജി കാണ്ഗ്രസ്സിന്െറയം ദേശീയപ്രസ്ഥാനത്തി 
നെറയും നേതാവായി. ഏ. ഡി. 109]. അദ്ദേഹ 

ത്തീ൫ന്െറ ഭന്നാമത്തെ നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനമാരംഭിച്ചു. 
ഇതില് വിദ്യാലയങ്ങംം, കോടതികംം, കണ്സിലുകം 
എന്നിവ നിസ്സഹകരണം തൃടങ്ങുക, വിദേശി സാമാനങ്ങ?ം. 
(പ്രത്വേകിച്ച” ബ്രിട്ടീഷ് സാധനങ്ങം) പരിവർള്ജിക്ക, 
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(ബായിക്കാട്ട് ചെയ്യുക) എന്നിങ്ങനെ പല പങ്ധതികളു. 
മുണ്ടായിരുന്നു. ഹുല്ലാം കറയററ അക്രമരാഹിത്വ അില് അടി 

'യയഠച്ചു വേണം ചെയ്യുവാന്. നികുതി നിഷേധവും ത്ൃരംഭി 
ക്കുവാന് നിശ്ചയിച്ചു. റെഡിങ്ങുപ്രഭളവും ഗാന്ധിജിയുമായി 
ചില ആലോചനകഠം നടന്നുവെങ്കിലും അവ ഫലിച്ചില്ല. 
ക്ഷോഭന്നിനു വശംവദരായ ജനതതി അക്രമരാഹിത്ൃ 
തത്ത്വം ചിലപ്പ്യോഠം മഠന്നുകളുയുക പതിവായിരുന്നു. ചാരി 

ചരരാ (യൂ. പി.) എന്ന സ്ഥലത്തു” അക്രമികളായ ഒരു കൂട്ടം 
ഒളു.കഠം ഏതാനും പോലീസ് കാണ്സ്റ്റബിംമാരെ തീ 
വച്ചു ചുട്ടും ളു ഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം കണ്ടപ്പ്യോഠം താന് വിഭാ 
വന ചെയ്യുന്നതു പോലുമ്ള ഒരു അക്രമരഹിതമായ വിപ് മൂ. 
വത്തിനു” രാജ്യം തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നു ഗാന്ധിജി 
മനസ്സിലാക്കുകയും നികുതി നിഷേ ധപ്രസ്ഥാനം പിന്വലി 
ക്കുകയും ചെയ്തു. ഏ. ഡി. 1999. ഗാന്ധിജിയെ 
അറസ് റവചെയ് തൂ” രാജ്യ ദ്രോഹകുററം ചുമ] ആ൨ കെ 
ലം തടവിനു ശിക്ഷിച്ചു. കോടതിയില്വച്ച നടന്ന വിസ്ത 
രം, അദ്ദേഹതിന്െറ പ്രസ്താവന, ജയിലില്വച്ചു ഒരു 
യൂറോപ്യന് ഡാക്സര് അദ്ദേഹത്തിന്െറ ഉദരതില് ചെയ്യ 
ശസ്രരക്രിയ ഏ. ഡി. 1994-ല് അദ്ദേഹത്തെ മോചി 
പ്പിച്ചതു” ഇതെല്ലാം ഒനിനുപുറകെ ഒന്നായി നടന്നു. 
ജയില് മോചിതനായ ഗാന്ധിജി ഏ. ഡി. 1094-ല് നിസ്സു 
ഫകരണ പ്രസ്ഥാനം തല്ക്കാലത്തേക്കു” പിന്വലിച്ചു. 

സ്വരാജ് കക്ഷിയും, നിയമസഭാപ്രവേശനവും. 

വൃവസ്ഥാപിതമാഷ്ങ്ങളില്കൂടി, അതായതു” നിയമ 
സഭകളില് പ്രവേശിച്ച്, ധവ൨ണെന്റിനെ സ്തംഭനാവസ്ഥ 
യില് ഹൃത്തിക്കുകയും, ഏ, ഡി. 1919.ല് ആസൂത്രണം 
ചെയ്ത ഭരണഘടന നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യന്നതായിരിക്കും 
നിസ്പഹകരണത്തേക്കാളും ഫലപ്രദമെന്നു” ചിലക്ട തോന്നി; 
ഇങ്ങനെ തോന്നിയവരില് പ്രധാനിക€ം, ബംഠാളിചെ 
ദേശബന്ധു ചി നരഞ്ജന്ദാസ്,യു, പി. യിലെ പണ്ഡിറര് 
മോട്ടിലാല് നെഹ്൨ ഡെക്കാണിലെ ഹ൯. സി. കെല്. 
എന്നിവരായ രുന്നു, ഇതേ നയം അനുവത്തിച്ചു് വിജയം 
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വരിച്ച പാ൪നൽ (അയര്ലണ്ട് രാജ്ൃത്തു ) എന്ന നേതാവി 

ന്െറ മാതൃകയും ഇവക്ക് വേണ്ട പ്രേരണനല്കി യിരുന്നു, 

ഈൌ മൂന്നു നേതാക്കന്മാരും കൂടി ഗാന്ധിജിയുടെ അനുമതി 

യോടെ, സ്വരാജ് പാര്ട്ടി രൂപവല്ക്കരിച്ചു. ഏ.ഡം, 

1095.ത നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളില് അവ൪ ജയിച്ചു 

കേന്ദ്രനിയമസഭയില് പ്രവേശിച്ചു. ഏകദേശം ഇതേ 

സമയംതന്നെയാണു” ഒരു മികച്ച കാണ്ഗ്രസ്സുകാരനായ് 

വിത്തല്ഭായി പട്ടേല് (സര്ദാര് പട്ടേലിനെറ ജ്യേഷ്ഠസപേ 

ദര൯) :,കേന്ദ്രസഭയുടെ ആദ്യഒ 9 പ്രസിഡന്റായ! ര 

ഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതു”. സ്വരാജ് പാര്ട്ടിക്കാരും പ്രസിഡ 

൯൨ പട്ടേലും പല സദ്ദര്ഭത്മളിലും ഗവണ്ടെന്റിനെ 

വളരെ വിഷ പ്പിച്ചുവെന്നു മാത്രമല്ല ഏ. ഡി, 1019--ലെ 

പരിഷ്ക്കാരങ്ങളുടെ പ്പൊള്ള തുഠന്നു കാണിക്കയും കൂടി 

ചെ മോട്ടലാലും സി, ആര്. ദാസും പാര്ലമെന്ററി 

വാദപ്പതി വാദ ചാതുയ്യ തില് ഗ്രേറവ ബ്രിട്ടണിലെ അങ്ങേ 

അററത്തെ . ജന സഭാനേതാക്കന്മാകു തൃല്യന്മാരായി പ്രശോ 

രിവ്വം 

സൈമണ് കമ്മീഷന്, 
തിയോ യ 

ഏ, ഡി, 1996-ല് റെഡിങ് പ്രഭ വിരമിക്കുകയും 

ഇര്വി൯പ്രള ലൈസ്രായിയധവുകയും ചെയ്തു, അദ്ദേഹ 

ത്തിനു പ്രധാനമായി മൂന്നു പ്രശ നങ്ങലംക്കു പരിഹാര 

മുണ്ടാക്കേണ്ടി യിരുന്നു, ഒന്നാമതു” ദക്ഷിണാഫ്റിക്ക 

യിലെ ഇ൯ഡ്വാക്കാരുടെ സ്ഥിതി, ഇതിനാണു കഴിഞ്ഞ 

അദ്ധ്യായന്ധില് സുചിപ്പിച്ച കേപ്പ് ടണ് എഗ്രിമെറ ൧. 

ണ്ടാക്കിയതു”, രന്ഭാമതു” അന്നന്തെ ധനകായ്യുമെമബ്പറായ 

സർ ബേസില് ബ്ജാക്കഠ൨ രൂപായുടെ വിനി മയനിരക്കു് 

(01:൩൦ 7210) 1 ഷി. 6 പെന്സായി നിര്ദ്ദേശിച്ചത് 

ഇന്ഡ്വവാക്കാക്ക്” തീരെ തൃപ്തികരമല്ലായി രുന്നു. മൂന്നാമതു” 

ഒരൊറഠ ഇന്ഡ്വാക്കാരന്പോലുമില്ലാമ്ത ഇന്ഡ്വന൯ സ്റ്റാ 

വൃട്ടറിക്കമ്മീഷന്െറ നിയമനം ഈ നാട്ടുകാരെ വളരെ 

ക്ഷോഭിപ്പിച്ചു. ഏ, ഡി. 1019-ലെ ഠാവണ്ടെന്റ് ആഷ് 

ഇന്ഡ്വഠ ആക് ഠറില് പത്തുകൊല്ലക്കാല ന്തി നുശേഷം ഭരണ 
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ഘടന പരിശോധിക്കുന്നതി നും ആവശ്വമെന്നുതോന്നുന്ന കൂട 
തല് പരിഷ്ക്രാരങ്ങം നി ഃദൂശിക്കുന്നതിനും ഇത്തരം ഒരു 
പാര്ലമെ൯ററിക്കമ്മിഷനെ നിയമിക്കുന്നതാണെന്നു” പഠ 
ഞ്ഞിരുന്നു. അതി൯പ്പകാരം എ. ഡി. 1097-ല് ഏം 
ങ്ങളുടങ്ങിയ സൈമണ്കമ്മീഷന് നിയമിതമായി. ഇതി 
൭൯റ ചെയര്മാന് സ൪ ജാണ് സൈമണ് എന്ന പ്രശസ്ത 
ഇംഗ്ലീഷ് അഭിഭാഷകനായിരുന്നതുകൊണ്ടാണു” ഇതിനെ 
സൈമണ് കമ്മിഷനെന്ന ” പറഞ്ഞു വരുന്നതു”. 

ഈ കമ്മീഷനില് ഇന്ഡ്വാക്കാരാരുമി ല്ലാതിരുന്നതി 
നാല് അവര് ഇവിടം സന്ദര്ശിച്ചപ്പേംഠം കാണ്ഗ്സ്സം 
ബക്ുജനങ്ങളും അവരോട നിസ്സഹകരിച്ച എന്നാല് അവര് 
രാജ്യം മുഴുവന് സന്ദര്ശിച്ചു” തെളളിവുശേലരിച്ചു. ഏ. ഡി. 
1 090_-ത അവര് പാര്ലമെന്റിന് റിപ്പോര്ട്ടു സമര്പ്പിച്ചു. 
സൈമണ് റിപ്പോര്ട്ടില് പ്രാവിന്സുകളില് സ്വയംഭരണം 
ഏരപ്പെടുത്തണമെന്നും ബ്രിട്ടീഷിന് ഡ്വയം നാട്ടുരാ ജ്യങ്ങളു.ം 
കൂട്ടിച്ചേത്തു” ഒരു സായുക്തരാഷ്'ട്രം (ി്ച്ിംല്ി സ്ഥാപി 
ഓണമെന്നും ബര്മ്മയെ ഇ൯ഡ്വയിതനിന്നു” വേര്തിരിക്ക 
ണമെന്നും ഒറിസ്റ്റായും സിന്ഡും ഓരോ പ്രതേക പ്രാവിൻ 
സുകളാക്കണമെന്നും ശുപാര്ശ ചെയ്തിരുന്നു. 

ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇന്ഡ്യയിലെ മിക്ക പ്രധാനകക്ഴി 
കളും ഒന്നുചേന്ന്” നെഹ്റ റി പ്പാര്ട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന 

പ ഒരു പ്രമാണമണ്ടാക്കി. അതില് ഡൊമിനിയന് രാജ്വങ്ങ 
ളൂടെ മാതൃകയിലുള്ള ഒരു ഭരണഘടന ഇന്ഡ്ൃയഷ്ക്കു” വിഭാ 
വനം ചെയ്കിരുന്നു. കാണ്ഗ്രസ്സിലെ ചിലരുടെ നില 
(ത്രീനിവാസയ്കങ്കാ൪, പണ്ഡിററ് ജവഹര്ലാല്, സുഭാഷ് 
ചന്ദ്രബോസ്) ഇന്ഡ്വ പരിപൂണ്ണമായി സ്വതന്ത്രയ കേണ 
മെന്നുതന്നെയായിരുന്നു. എ. ഡി. 109 ഒക്ലോബർ 91.ഠം 
തീയതി ഇര്വിന്പ്രഭള ചെയ്യ ഒരു പ്രസ്താവനയില് ഇന് 
ഡ്ൃയ്ക്ക് ഡൊമിനിയന്പദവി അനുവദിച്ചുകൊടുക്കാ൯ 
പോകുന്നതായും ഇതേപ്പുററി പയ്യാലോചിക്കുവാന് ലണട 
നില് ഒരു സരഹാദ്ൂസമ്മേളനം വിളിച്ചുകൂട്ടവാനുളേശിക്കു 
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ന്നതായും പൊതുജനങ്ങളെ, അറിയിച്ചു. സൈമണ് റിപ്പ്പോൾ 

ട്ടിലും അത്തരമൊരു സയഹാദ്ടസമ്മേ ള നത്തെപ്പുററി ച പഠ 

ഞ്ഞാിരുന്നു. 

സഹാദ്ടസമ്മേളൂനത്ഭറം, 140൩0, പ്പം 6ബ്൦ണബ൦ട)- 

ഏ. ഡി, 1090-ല് ലാഫ്രറില് പണ്ഡിറ൪് ജവഹർ 

ലാല് നെഹ് വവിനെറ അദ്ധ്യക്ഷതയില് സമ്മേളിച്ച കാ 

ണ്സ്സ് വാര്ഷികയോഗം “പുണ്ണസ്വരാജ്” ഇന്ഡ്യയുടെ 

ലക്ഷ്വമാണെന്നു” ( ഖ്യാപിക്കുന്ന നിശ്ചയം പാസ്സാക്കി, 

ബ്രിട്ടീഷ് പാര്ലമെന്റിലെ അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങളുില് 

നിന്ന് ഡൊമിനിയന് പദവിപോലും അനുവദിക്കപ്പെട 

കയില്ലെന്നു തോന്നിത്തുടങ്ങി. ആകപ്പാടെ ഇന്ഡ്യയില് 

പിന്നെയും ഒരു വിഷമഘഡട്ടം ആസന്നമായി. ഏ. ഡി. 

980 ഏപ്പില് 6-ഠ൦ന൯- ഗാന്ധിജി വീണ്ടും സമരം തൃടങ്ങി, 

ഇന പ്രാവശ്വം അതിന്െറ പൊതുസ്വഭാവം സിവിം. 

നിയമനിഷേ ധമായിട്ടാ യിരുന്നു. പ്രസിദ്ധമായ ദണ്ഡി 

യാത്രയും തുപ്പുസത്വഗ്രഹവു'മായിട്ടാണു് അതു തൂടങ്ങി 

യതു. ഗാന്ധിജിയും നേതാക്കന്മാരും അനേകായിരം അന്ന 

യായികളും 'ബന്ധനസ്ഥരായി. 

ലണ്ടനിതവച്ചു് മൂന്നു സനഹാദ്ടസമ്മേ ളൂ നങ്ങം നടന്നു. 

അവ ഏ. ഡി. 1980, ഏ.ഡി. 1931, ഏ.ഡി. 1932 

എന്നീ വര്ഷതങ്ങളി ലായിരുന്നു. ഇതില് രണ്ടാമത്തേതില്. 

ധാന്ധിജി സംബന്ധിച്ചു. ഏ. ഡി. 1991-ല് ജയില്വിമു. 

കതനായ ഗാന്ധിജി ഇര്ഖ്വി൯പ്രഭളവുമായി ഒരു ഒരതീര്പ്പ് 

(ന്്വ-ന്സ ൧൦0) ഉണ്ടാക്കിയതിനെറ പിന്നാലെ 

യാണു” അദ്ദേഹം രണ്ടാമത്തെ സൌഈഹാദ സമ്മേളനത്തില് 

കാണ്ഗ്രസ്സിനെറ ഏക പ്രതിനിധിയായി പടങ്കെടുത്തതു . 

ഇന്ഡ്വയുടെ ന്യായമായ അവകാശമത്ങളെ. ഹൃദയസ എ 

ക്കായ ഭാഷയിലും യുക്തിയുക്തങ്ങളുഠായ വാദധാതികം 

മൂലവും അദ്ദേഹം സമത്ഥ।ച്ചുവെങ്കിലും ഇന്ഡ്യയിലെ. 

ഭിന്നവറ്റുത്ങം ((ഠസ്ധ്ബ്ധ൦ട) തമ്മില് ഒരു ഒത്തുതീ ം 

ണ്ടായില്ല. അപ്പ്യോഠംബ്രിടിിഷ പ്രധഠനമന്ത്ര 



1) 

സേ മാക്ക് ഡൊനാഠംഡ് കമ്മൃണല് എവാര്൪ഡ് 

(൫ഠന്ന്നലി ൧0) എന്നറിയപ്പെടമ്പ ഒരു തീരുമാനം 
ഇതരകക്ഷികളെയും അടിച്ചേല്ലിച്ച. നിരാശയോടെയാണു 

ഗാന്ധിജി] ഇന്ഡ്യയിലേയ്ക്കു, മടങ്ങിയതു”, ഇതിനിടയ്ക്കു 
ഇര്വിന് പ്രഭൂമാറി വില്ലിങ്ടന് പ ഭള വൈസ്രായിയായി 
ത്തീന്നി രുന്നു, രണ്ടാമതുമൊരു സമരത്തിനു കളമൊരുക്കുന്നു 
വെന്നു കണ്ടു് ഗാന്ധിജിയെ വൈസ്രായി ജയിലിലടച്ചു. 

ഇത്യസ മയത്താണു ൦(ഏ. ഡി. 193൧-ല്) ..മൂന്നാമത്തെ 

സനഫഹാദ്സമ്മേളനം ലണ്ടനിൽ കൂടിയതു”, ഇതില് ഫെഡ 
. റേഷന്, ഭരണഘഫടനാപരിഷ്ട്രാരങ്ങഥം ഇവയുടെ അവസാന 
രൂപം നിഞ്ചയിക്കപ്പെട്ടു.! 

സി വിഠാനിയമനി ഷേധം. 

' ജയിലിലായ ഗാന്ധിജി] മാക്ക്്ഡൊണാഠംഡിന്െറ 
കമ്മൃ ണല് എവാര്ഡിനെ പ്രതിഷേധിച്ചു” മരണംവരെ 
ഉപവംസം തുടങ്ങി, ഹരിജനങ്ങളെ ഹിന്ദുസമുദായത്തില് 
നിന്നു മാററി നിവത്തിയെന്നുള്ളതാണു” കമ്മൃണല് എവാര് 
ഡില് ഗാന്ധിജി കണ്ട ദോഷം. ഉപവാസത്തിന്െറ തതറാം 
ഓിവസംകമ്മചൃണല്ഭല എവാര്ഡില് വേണ്ട മാററം , ചെയ്യു 

പ്പെട്ട 

വില്ലിങ്ടണ് പ്രഭ ” കാണ്ഗ്രസ്സിനെ അടിച്ചമത്താന് 
നിത്ചയിച്ചു, പല ഓര്ഡിനന്സും പാസ്സാക്കി. നേതാ. 
ക്കന്മാരെ ബന്ധനസ്ഥരാക്കി കാണ്ഗ്രസ്സ് ഫാന്ടൂും വസ്തു 
ക്കളും മുഴുവനും കണ്ടുകെട്ടി. ഇങ്ങനെ പല് തരത്തിലും. 
ഭേശീയപ്രക്ഷോഭണത്തെ നാമാവശേഷമാക്കന് ഉദ്ൃമിച്ചു. 
എന്നാല് ഇതെത്രത്തോളം ഫലവത്തായി എന്നതു”, പിന്നീ 
ഉള്ള ഇന്ഡ്വരാചരിത്രം പ്രത്ൃക്ഷമാക്കുന്നു " 

മയ ।ലിലിരിക്കവെതന്നെ ' ഫരിജനസേവ। ചെയ്യാനു 
സജകയ്യും ഗാന്ധിജി ആവശ്യപ്പെട്ട. ഇതു” നഷേധിക്കപ്പെള 
ലം വീണ്ടുമുപവസിച്ചു, അപ്പ്ോഠം അദ്ദേഹത്തെ മോ 
ചിപ്പിച്ചു, കുറച്ചുകാലത്തേക്കു” അദ്ദേഹം രാഷ് ട്രീയകായ്യ 
ങ്ങളില്നിന്നു” പിമാഠി ഹരിജനസേവ മാത്രം ;ചെയ്കുവം 
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നുളേശിക്കുന്നതായി പ്രസ്താവിച്ചപ്പേംം കാണ്ഗ്രസ്സ് നശി 
ച്ചതായി വില്ലിങ്ടണ് പ്രഭ കരുതി സന്തോഷിച്ചു, ഏ, ഡി 

] 9934-ല് കേന്ദ്രനിയമസഭയിലേയ്ക്കു തെരഞ്ഞെടുപ്പ നട മതി 
കാണ്ഗ്രസ്സ് ഈ വെല്ലവിളി സ്വീകരിച്ചു. ബതഛുഭൂരി 
പക്ഷത്തോടെ അവര് അസംബ്ളിയില് പ്രവേശിച്ച് 
സുസംഘടി തവും ധീരപ്രവത്തനത്തി നു സന്നദ്ധവുമായ ഒരു 

ഇടതു പക്ഷകക്ഷി (0൬030൩) യായി ഏ. ഡി, ! 1936 

വര്ര്ത്തിച്ചു. 
ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം 

ല്വിട്ടീഷുധവണ്ടെന്റ് ഒരു അധീകാരപത്രം(റ൩ബഥം ഉല്യാഖ) 

പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി, ഇതില് ഭരണഘടനാപരിഷ്ട്രാരങ്ങളെ. 

ക്കുറിച്ച് ഗവണ്ടെന്റിന്െറ ഉദ്ദേശങ്ങഴം വെളിപ്പെട്ട ത്ധി 

യിരുന്നു. ഇവ മിക്കവക്കും അസ്വീകായ്യത്തളായിരുന്നുഃ 

ഹങ്കിലും ഇവയെ പരിശോധിച്ചു പരിഷ്ട്രാരങ്ങറം നക്കല് 

തൂപത്ില് ഹു ഴുതിയുഭാക്കുവാ൯ ഒരു ജോയി൯൨് പാര്ല 

മെ൯ററി സെലക്ട് കമ്മിററിയെ തെരഞ്ഞെ $ 5. ഇന്ഡ്യ 

യിലെ മിക്ക തല്്പരകക്ഷികളുടെയും പ്രതിനിധികളെ. 

ഇവര് ലടനില് ക്ഷണിച്ചുവരുത്തി തെളിവുകഠം ശേഖ 

രിച്ച. കറെമാസത്ങ €ംകൊണ്ടു കമ്മിററി ജോലി പുത്തി 

യാക്കി റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പി ചു. ജോയിന്റ് സെലക്ട് 

കമ്മിററിറഠിപ്പ്േര്ട്ടു ആസ്സുദമാക്കി ഒരു പുതിയ ഠാവ 

ബെന് ഓഫ്” ഇന്ഡ്വാബില് തയ്യാറാക്കി. ഇതിനെ 

ഒ. ഡി. 10995--ലെ ധ൨ണെ൯റ ഓഫ് ഇന്ഡ്യാ ആക്ഠ” 

ഹന്നു പറഞ്ഞു വരുന്നു. 
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അഭ്ധ്യായം 20. 

ഠവണ്ടെന്റ് ഓഫ് ഇന്ഡ്യാ ആക്ട് 1035. 

ഇരത്ആക്ടിലെ വിവിധ വ്യവസ്ഥകളെ. മൂന്നുതരത്തി 

ലുള്ളവയായി വിഭജിക്കാം. 

(൭) ഒരഖിലേ൯ഡ്യാ ഫെഡറേഷന്. 

(0) കേന്ദ്രഗവണ്ടെന്റിനെപ്പുററിയു ള്ളവ. 

(റ) പ്രൊവിന്ഷ്യല്: ൧൮൨ ണെന്വകളെ പ്പറഠി 

യുള്ള വ. 

(മ) ഫെഡറേഷന്. 

ബ്രിട്ടീഷി൯ഡ്യന് പ്രോവിന്സുകളും ഇന്ഡ്യന്: 
ഇന്ഡ്വാ? ഹന്ന വിളിച്ചുവന്ന ആൃഞ്ഞൃറില്പ്പരം നാട്ടു 

രാജ്യത്ങളും കൂടിച്ചേന്നു് ഒരു ഫെഡറേഷന് (സംയുക്ത. 
രാഷ്ട്രം) സൃഷ്ടിക്കണം. നാട്ടുരാജ്യങ്ങഠംക്കു” ഇഷ്ടുമുണ്ടെ 
ജി തമാത്രം ചേരാവുന്നതും, അവയുടെ ഒരു ഭൂരിപക്ഷം 
ചരുമ്പോഠാംമാത്രം ഫെഡറേഷന് നടപ്പില് വരുന്നതു. 
മാണു, ചേരുവാനാഗ്രഹിക്കുന്ന നാട്ടുരാജ്യങ്ങഥം തത്സമയം 
ഒരു പ്രവേശനപ്രമാണത്തില് (1൮5ധ൩൦ണ 0 4008510൩) 
ഒ പ്പുവയ്ക്കേണ്ടതാണു്. ഈ പ്രമാണത്തില് അവര് ഫെഡ. 
റേഷനില് ചേരുന്നതു” ഏതെല്ലാം വ്വവസ്ഥകളിമ്മേലാ. 
ണെന്നു” വിശദമാക്കിയിരിക്കും. (ഇത്തരമൊരു ഫെഡഠേോ. 
ഷന് നടപ്പില് വന്നില്ല. ആക്ലിന്െറ ഈ ഭാധാം പ്രയേഃ 
ധത്തില്ത്വന്നില്ല,) 

(൫) കേന്ദ്രഗവണ്ടെന്വ്. 

], ഫെഡറൽ ഫുക്ലികൃട്ടീവു”:__ ഠാവള്ണൂര് ജനറലും. 
അദ്ദേഹം നിയമിക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രിസഭയും (കഴിയുന്നതും 
കേന്ദ്രനിയമസഭയിലെ ഭൂരിപക്ഷക്കാരില്നിന്നു") കേന്ദ്ര 
ത്തിലെ നിവ്വാഹഫകസമിതിയായിരിക്കുന്നതാണു'. മന്ത്രിസഭ 
യുടെ ഉപദേശം ധവണ്ണുര്ജനറലി നു” യുക്തംപോലെ സ്വീക 
രിക്കുകയോ നിരാകരിക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണു”. രാജ്ൃ 
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സംരക്ഷണം (പ്) വിദേശകായ്യുത്ങറം, ഇവ ധശവണ്ണൂര് 
ജനറലിണ്െറ നേരിട്ടു മള മേല്നോട്ട ഖിഷയ ങങളുായിരിക്കും. 
മറവകായ്യുത്ദഠം മേല്പ്പറഞ്ഞ മന്ത്രിമാരും നോക്കിക്കൊള്ളും. 
ഇങ്ങനെ കേന്ദ്രന്തില് ഒരുതരം ദ്വിഭരണം (ധപ) 

സ്ഥാപിക്കപ്പുടണം. 

അടിയന്തിരഘഷട്ടത്ദളില് ഗവണ്ണ൪ചനഠലിനു” ചില 

പ്ര ത്് പാധികാരത്ങം (ത്രം! 1007 പട) ഉ റഭായിരിക്കും. 

നാട്ടുരാജ്യ ങ്ങളു.മായു മുള കായ്യയ ദാം ബ്രട്ടീഷ് രാജാ പിറ 

പ്രതിനിധി (൩1 പട) എന്ന നിലയ.ല് 
ഠാവണ്ണുർ ജനറല് നിവഹിച്ചു കൊ ളന്നം, 

, ഫെഡറല്, നിയമസഭ: __കേഷ്രരന।യ മസഭയ്ക്കു 

രണ്ടു മണ്ഡലശാളു ദുളതാധിട്ടധണ്മ ആക്ട് വിഭാവനം ചെയ്തി 
രുന്നത്. ഇവയില് ഉപരിമണ്ഡല ിന്െറ പേര് കണ് 
സില് ഓഫ” സ്റ്റേററ് ൮)ന്നും അധോമണ്ഡല രിന്െറതു” 

ഫെഡറല് അസുബ്ദി പുന്നുമായിരിക്കും. ഉപരിമണ്ഡല 

ത്തില് 260 അംഗാത്തളൂം (ബ്രിട്ടീഷി൯ഡ്യയി ല്നിന്നു" 
156 നാട്ടുരാജ്യങ്ങളളി ൯ നിന്നു [ക്ലു അ സാങ്ജിയില് 

975-ം (ബ്രിട്ടീഷി൯ഡ്വയില്നിന്നു” 850- നാട്ടുാജ്യങ്ങ 

കില്നിന്നു്” 196) ഉന്ഭായിരിക്കും. വഷ്ടരീയനിയോജക 

മണ്ഡലങ്ദള്ായിരിക്കും പൃതിനിധികളെ തെരഖത്തുടുക്കു 

ന്നതു്. നാട്ടുരജ്വപ്രതിനിധി കളാരായിരി ക്കണമെന്നു' അവ 

ടത്തെ രാജാക്കന്മാരാണു” പ്രജളല്ല, ന്ശഞ്ചയിക്കേന്ടതു്. 

ബ്രിട്ടിഷിന്ഡ്വയില്നിന്നു” കേന്ദ്ര അസംബ്ജൂക്കു ളു മെംബര് 

മാരെ നെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതു് ബഹുജനം നോര്ട്ടല്ല, 

പ്രൊവിന്ഷ്വല് നിയമസഭ ലളൂിലെ മെബര്മാരായിരിക്കും, 

രന്ദു ടോന്ദ്രമണ്ഡലത്ദറംദദം നയമനാമ്മാണാധകാര 

മുണ്ടായിരിക്കും, റന്നാ൯ അ ൪ പാസ്സാദഭന്ന ഏതൊരു 

ബില്ലിനേയും ഠാവണ്ണുരജനറലി നു” തിരസ്കൂരിക്കാം, കൂടാതെ 

അദ്ദേഹ തിനു” ആവശ മെന്നു തോന്നുന്ന ഏതെരരു നിയമവും 

സഭ.പംമ്രോടാലോചക്കാമെ ന ദ്മിക്കാം, വേണ്ടിവന്നാല് 

മുരണഭാരം മുഴുവനും അദ്ദേഹ തിനു” ഏറെറടുക്കുകയും 

ചെയ്ക്കാം, 
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9. ഫെഡറല്കോടതി :-_ഈ കോടതിക്കു” ണ്ടു 
ചുമതലകളാണ് ഉ ായിരിക്കുന്നതു”, ഒന്നു, ഫെഡറേഷ 
നില്പ്പെട്ട ഘടകങ്ങഠം (പ്രോവി൯സ്, അല്ലെങ്കില് നാട്ടു 
രാജ്യം വൃക്തികള ല്ല) തമ്മിലുന്ടാകന്ന കേന്ണ്ുകം തീരച്ച 
ചെയ്യു; രണ്ട്, ഇന്ഡ്യന് ഹൈക്കോടതികളുില്നിന്നു* 
രാഷ് ട്രിയകായ്യത്ങളെക്കുറിച്ചുന്ദാകുന്ന അപ്പ്പീലുകഠം കേട്ടു 
തീരുമാനിക്കുക ച ന്നിവയാണു, 

(൭) പ്രൊ വിന്ഷ്വല് ഗവഞ്മെന്വ്., 

1, പ്പൊവിന്ഷ്യല് കടി ക്കിട്ടീവ് :-__ഗവങ്ണര്ജന 
ഒലിനെപ്പോലെ ചില പ്രത്യേകം ധി കാരങ്ങളോടുടകൂടിയ 
പ്രൊവിന്ഷ്യല് ഗഥാവണ്ണ്ുരും, അദ്ദേഹം പ്രൊവിന്ഷ്യല് 
നിയമസഭയിലെ ഭൂരിപക്ഷകക്ഷിയില്നിന്നു നിയമിക്കുന്ന 
മന്ത്രിസഭയുംകൂടിയാണു” പ്രൊവിന്ഷ്വല് നിവ്വാഹകസമിതി 
യായി പ്പവത്തിക്കുന്നതു”. പാവിന്സുകളില് അങ്ങനെ 
പചരിപുണ്ണസ്വയം ഭരണം അനുവദിക്കപ്പെട്ട, 

ധം പ്പൊ റിന്ഷ്വല് നിയമസഭ:___ഞ് “കെ യു ള്ള 
ടം ഞ്ഞി 

പതിനൊന്നു 9 ിന്സു.: ളില് ആറെണ്ണം ദ്വിമ ണ്ഡലസഭ 
കള ്ടതും, അഞ്ചെണ്ണം ഏദകമ ണ്ഡലസഭയു ദളതുമായിരിക്കണ 
മെന്നു' നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട, അംധാ തദളൂടെ ഹുണ്ണൂം. കൂട്ടി; 
എന്നാല് വദ്രീയ _ തിനിദ്ധ്യം തടന്ന. 

മഠവവ്യവസ്ഥക റം, 

ബമ്മാ ഇന്ഡ്വയില്നി ന്നു" വേര്തിരിച്ചു ! ബ്വ്ട്ടീഷ” 
സാമ്രാജ്യ സിലെ മ റെറാരു/ഫ ടകമാക്കപ്ചെട്ട, 
അം 

ആന്ഡരാന്സു”, കൂര്ഠ്മു്, ഏഡന് നന്നീ ്ഥലങ്ങധലം 
ഠ വ ണ്ണ൪ജനറലിനെറ നേരിട്ട മേല്നോട്ട തില്. ഓരോ 
ചീഫ”കമ്മീഷന റന്മാരുടെ ഭരണ ധിലാക്കി. 

ഒറീസ്സ മദ്രഥസില്നിന്നു വേര്ഒ പടത്തി ഒരുപ്ത്വേം 
പ്രാവിന്സാകക്കി 
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ഇതുപോലെതന്നെ സിന്ഡു”, ബാംബേയിതനിന്നു” 
വേര്തിരിച്ചു, 

നിരൂപണം, 

ഇന്ഡ്വയിലെ മിക്ക പ്രധാനകക്ഷികളും ഈ ആക്ട 
നെ അപലപിക്കുകയാണു ചെയ്യതു”, പണ്ഡിററ് നെഡ്൨. 

അതിനെ എന്ജി നൊന്നമില്ലാതെ ബ്രേക്കുകഠംമാത്രം ഘട. 
പ്പിച്ചിട്ട ളള ഒരു കാറാണെന്നു” പരിഹസിച്ചു, അന്നത്തെ 
കാണ് ഗ്രസ് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ബാബ രാജേന്ദ്ര പ്പസാദ്ദ് 

ആക്സിന്െഠ നാലു ഭൂഷ്വത്ങളെ. ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു, ഒന്നാ 
മതായി കേന്ദ്രസഭയിലേക്കു് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിനിധ; 
കളെ. അവിടത്തെ (൨ ജകം തെരഞ്ഞെടുക്കാനല്ല നിരദ്ദേശം 

ച്ചി രുന്നതു; പ്രത്ൃത, സ്വേച്ഛാ പ ളക്കളുായ നാട്ടുരാജാക്ക 
ന്മാർ അവരെ നിയോഗിക്കണമെന്നായിരുന്നു വ്വവസ്ഥ,. 
രണ്ടാമതായി, ഗവണ്ണരജനഠലിനും, പപോവിന്സുകളിലെ. 
ധവഞണ്ണുര്മാക്കും കൊടുത്തിരുന്ന പ്രത്യേകാധികാരങ്ങറം. 
പ്രോവിന്൯സുക ളി ലേര്പ്പെടുത്തവാനുദ്ദേശിക്കുന്ന സ്വയം. 

ഭരണരീതിയേയും കേന്ദ്രത്തില് നിയമസഭയ്ക്കു” ധാവണ്ടെ. 

ന്റിനെ നിയന്ത്രി ക്കുവാന് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിടത്തോളു. 

മുള്ള അധികാരങ്ങളേയും മിക്കവാവം കഴമ്പില്ലാത്തവ 
യാക്കി, മൂന്നാമതു” പ്പോവിന്സുകളില് ഉപരിമ ണ്ഡലത്മഃ 

മേര്പ്പെടുത്തിയതു” പതിലോമപരമാണെന്നു് അദ്ദേഹം. 

പറഞ്ഞു. നാലാമത് സ്വയംഭരണപപ്രാഛഏിക്കു് സഹായ് 

കമായ യാതൊരു വ്യവസ്ഥയും ആക്ടിലില്ലായിരുന്നു, 

ഫെഡറല്പഭ്ധതി ഉഅരവാദഭരണത്തിന്െറെ ആഗ: 

മനം ഹന്നെന്നേയ്ക,മായി മാററിനിത്തുന്നതിനുള്ള ഒരുപായ' 

മാണെന്നു” മുസ്തീംലീഗു് അഭി പ്പായപ്പെട്ടു, എന്നാല്. 

പ്രോവിന്സുകളെ. സംബന്ധിച്ചിടത്തോളു.ം അവര് തൃശ്ലി 

യാണു” (ര ദ൪ശിപ്പിച്ചതു”. അവക്കു ഭൂരി പക്ഷമുണ്ടായി 

രുന്ന പ്രോവിന്സുക്ളില് അവര് ഭരണഭാരം ഏറെഠടുക്കു: 

കയുഠചെയ്ത്ം 

നാട്ടൂരാമാക്കന്മാര തങ്ങളുടെ സ്വേച്ഛാധികാരങ്ങംംക്കു 

കറവുവന്നുപോകമെന്ന് ആശങ്കിച്ചു' ഫെഡറേഷനിത 

ചേരാന് വധൈമനസ്വം കാണിച്ചു. 
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നാട്ടരാജാക്കന്മാരുടെ സഹാ നുഭാവമില്ലാതിരുന്നതി 

നാല് ഫെഡറല്പദ്ധതി നടപ്പില്വന്നില്ല, എ, ഡി, 
1037-ല് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പില് കാണ്ഗ്രസു” എട്ട പ്രേ 
വിന്സുകളില് വന്പിച്ച വിജയം വരിച്ചു, എന്നാല് ഗവ 

ണ്ണ൪മാരുടെ പ്രത്വേകാധികാരങ്ങഥം ഉപയോഥിക്കുകയില്ലാ 

എന്നുള്ള ഉറപ്പ പരസ്വമായികൊടുടത്താലെ അവര് മന്ത്രിസമ 
കറം രൂപവതകരിക്കുകയുള്ള വെന്നു ശഠിച്ച, ധവണ്മടെന്ഠ" 
ഇതിനു” തയ്യാറില്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടു” കറെക്കാല 
ത്തേയ്ക്ക്ക് ഈ പ്രാവിന്സുകളില് ഠാവങ്ണുര്മാ രുടെ പ്രത്വേകാ 
ധികാരത്ങം വിനിയോഗിച്ചു” “ഇടക്കാല ഠാവണ്െടെന്൨കംം, 
റ൩്ന നഗഴഘന്സബ) സ്ഥാപിച്ചു. നിയമസഭകഠം 
വിളിച്ചുകൂട്ടവാ൯ നിവൃത്തിയില്ലാതായി. ഒട്ടവില് ഗാന്ധി 
ജിയും അന്നത്തെ വൈസ്രായി ലിന്ലിത്ത്ഥോപ്രഭവും ഒരു 
പരസ്സരധാരണയിലെത്തി, അടിയന്തിരാധികാരങ്ങള് കഴി 
യുന്നിടത്തോളും പ്രയോഠഥിക്കുകയില്ലെന്നുള്ള ഉറപ്പില് 

കാണ് ഗ്രന ഏഴു പ്രോവിന്സുകളില് മന്ത്രിസഭകറം 
രൂുപവതകരിച്ച. 
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൧൧.11" 1. 

സ്വാതന്ത്രയപ്രാഫ്യി. 

ഏ. ഡി. 1990---ഏ. ഡി. 1950. 

പ്രാരംഭം 

വൈസ്രരായിമാരും ൧൨ ൪ണ്ണര്ജനറല്മാരും. 

ഇന്ഡ്വയുടെ സ്വാതന്ത്രരസമരം ഏ. ഡി, 1947 -ലാണു* 

അവസഃനിച്ചതു”. ഏ. ഡി, 1950-ല് ഇന്ഡ്യ പരമം 
ധികാരമുള്ള ഒരു സ്വതന്ത്രറിപ്പങ്ജിക്കായി. കഴിഞ്ഞ ഭാഗ 

ത്തില് ഏ ഡി. 1935-ലെ ഗ൪൨ണെന്ര് ഓഫ് ഇന്ഡ്യാ 
ആക് ററ വരെയുള്ള ചരിത്രം വിവരിച്ചുവല്ലോ. ഇവിടെ 
ഇന്ഡ്വ സ്വതന്ത്രയാകുന്നതു വരെയുള്ള സംഭവങ്ങം നിരീ 

ക്ഷിക്കാം, ഏ. ഡി. 1990 മുതല് ഏ. ഡി. 1950 വരെ 
യുള്ള വൈസ്രായിമാരുടെയും ഒടുവിലത്തെ രണ്ട ഥവ൨ര്ണ്ണര 

ജനഠറല്തമാരുട്ടെയും (1947-ല് ധൈസ്രായിപദം നിത്തലായി) 

പേരുകഠം താഴെ കൊട്ടത്തിരിക്കുറ്നും 

(൧) ലിന്ലിഅആഗോപ്രള എ, ഡി. 19306 മുതല് 
എ. ഡി. 1942 ൨൭൪. 

- (0) പേവല്പ്രഭള ഏ. ഡിം 1939 മുതല് 
ഏ, ഡി. 1904/ വരെ. 

(റ) മാണ്ട് ബാററ൯പ൨ഭ൫ എ. ഡി, 1047 മുതല് 

ഏ. ഡി, 10..0 വരെ. 

(4) ശ്രീ. സി: രാജഥോപാലാചാരി എ. ഡിം 

1040 മുതൽ 1050 ജാനുവരീ 90 വരെ. 



അഭ്റയായം 21. 

സ്വാതന്ത്ര്രലബ്ലിയ,” സഹായകമായ 
ഉപ പാദി പി ത്ന് 

സംഭ ധധികാസങ്ങറഠം. 

ി ക. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധവും കാണ്ഗ്രസ്തറ് മന്ത്രിസഭകളൃടെ 

രാജിയും: 

൭൭9 പ്രവിശ്യകളില്, അതായതു” ബേം, 
മദ്രാസ്, യൂ. പി, ബിഹാര്൪, സീ, പി, ഒറീസ്സ, 
വജക്കുപടിഞ്ഞാറെ അതിത്തിപ്രദേശം ഇവിടങ്ങളില് 
ഏ. ഡി. 1097-ല് കാണ്ഗ്രസ്സ് മന്ത്രിസ൩ഭകഠം അധികാരം 
ഏറെറടുത്തല്ലോ, ഏ, ഡി. 1039-ല് ആസ്സാമിലം, സിന് 
ഡിലും അവര് 2ററ കക്ഷികളുമായി ചേന്ന് സായുക്തമന്ത്രി 
സഭകറം സൃഷ്ടിച്ച്” ഭരണം തൂടങ്ങി. ഇപ്രകാരം ണ൦ഗാളം, 
പഞ്ചാബുമൊഴിച്ചു' മറെറല്ലാ ൨ വിശ്വക ളിലം കാണ ഗ്രസ്സ് 
ഭരണം നടപ്പിലായി. ഏതാണ്ട് ഒരുകൊല്ലം൨രെ അ൨൪ 
കാരൃകഷമതയോടുകൂടി കൃതൃനിവ്ൃഹണം നടത്തി, 

ഏ. ഡി. 1999 സെപ്ലംബറില് രണ്ടാം ലോകഥഹാ 
യുദ്ധം പൊട്ടി പ്പുറപ്പെട്ടു. അച്ചതണ്ടശക്തി കളെന്നു൨ി ളിച്ചു 
വരപ്പെട്ട ജമ്മനിയും, ഇററലിയും, ഏ, ഡി, 1941] മുതല് 
ജപ്പാനും ഒരു ഭാഗത, സഖ്യരാഷ് ട്ര്ളെന്നു പറയപ്പെട്ട 
ഇംഗ്ലണ്ട് , ഫ്രാന്സു”, റഷ്വ, യൂ. ഹൃ സ, എ, തുടങ്ങിയവ 
മറ൨ഭാഥആ്മായാണു് സമരം നടന്നതു്, യുദ്ധത്തിനു 
പെട്ടെന്നുണ്ഠയ കാരണം ഹിററ്ലര് പോളന്ഡു” ആക്രമിച്ച 
തായ രുന്നു, ഹൃുന്നാല് ഇതിനു പുറകില് ഇരുക ക്ഷിക ളും 
തമ്മില് 0േറെ വലിയ വിവാദഞ ളും മത്സരങ്ങളുമുണ്റായി 
രുന്ന, യുഭ്ധംതുടങ്ങയലപപ്പാഠം തന്നെ ൨െസ്ര്റായി 
ലിന് ലിഅ ഗാ 8 ഇന്ഡ്വ ൩ ഖ്യക്ക്ഷിളൂടെ ൨ ശത്തു" 
യുദ്ധത്അിലേര്പ്പെട്ടിരിക ന്നതായി പ ഖ്യാപിച്ചു, പൊതു 
ജനാദിപ്പായം തആരായാതെയ്ുയം ഇന്ഡ്വയിലെ ഏററവും 
൨ലിയ രാഷ്ട്രീയസംഘടനയായ കാണ് ഗ്രസ്സ്ി൦ നാ ൭ 
ആലോചിക്കപോലും ചെയ്യാതെയും റൈ സ്രായി ഇപ കാരം 
പ ഖ്യാപിച്ചതില് പ്രതിഷേധിച്ചു” കാണ്ഗ്രസ്സു' മന്ത്രിസഭ 
കറം രാജിവച്ചു മാറി, 
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യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതില് ബ്രിട്ടനെറ ലക്ഷങ്ങളെ ന്തെല്ലാ 

മെന്ന് കാണ്ഗ്രസ്ത്റ് ചോദിച്ചു, സാമ്രാജ്യതത്ത്വം നില 

നിത്താനാണോ അഥവാ സ്വേച്ചുാധികാരവും ഫാസിസ്റ്റ് 

സിദ്ധാന്തവും അടി ച്ചമത്തുവാനാണോ അവര് സമരം ചെയ്യു 

ന്നതു”? ആദ്യത്തേതാണവരുടെ ഉദ്ദേശമെങ്കില് ഇന്ഡ്യയ്ക്ക് 

ഒരിക്കലും അവരോട്ട” സഹാനുഭാവമില്ലെന്നും, രന്ദാാമത്തേ 

താണെങ്കിത ഇന്ഡ്വയുടെ സകലവി ഭവങ്ങളും കഴിവുകളും 

സഖ്വകക്ഷി കലംക്കു് വിധേയമാണെന്നും കാണ്ഗ്രസ്തസ് വ്വക്ത 

മാക്കി, ഗധവണെ൯൨ ഭാഗ നിന്ന്” അസന്നിഗ് ഭ്ധമായ 

ഭാഷയില് യാതൊരു മവപടിയും ലഭാിക്കായ്മമുലമാണു 

കാഠാണ്ഗ്രസ്സു, ധവമെന്റില്നിന്നും പിന്മാറിയതു. 

എന്നാല് അച്ചുതണ്ടുശക്തികളെ. അടിച്ചമ൪ത്തേണ്ടതു് 

എത്രയും അത്യാവശ്യമെന്നു ജനായത്തസിദ്ധാന്തവാദിക 

മുഠായ കാണ്ഗ്രസ്തുകാക്കു നല്ൃതൃപോലെ അറിയാമായിരുന്നു. 

അതുകൊണ്ടു്” ഇന്ഡ്യാ ധാവണെ൯റിനെറ യുഭ്ധയത്തങ്ങളെ 

തടസ്സപ്പെട അാതെയും, എന്നാല് ഇന്ഡ്യയുടെ പ്രതിഷേധം 

സുചി പ്പിക്കുവാ൯ പയ്യാഘമായതുമായ 4ഖ്വക്തിസത്ൃഗ്രഹം” 

എന്ന പ സ്ഥാനം ഗാന്ധിജി ത്ൃരംഭിച്ചു, ഇതു” ഏകദേശം 

രണ്ടവഷം വരെയു ണ്ടായിരുന്നു, പ്രധാനപ്പെട്ട പല നേതാ 

ക്കമ്മാരും ഒട്ടുവളുരെ ധമ്മഭടന്മാരും ജയിലിലായി. 

ക്രിപ്സ് മിഷന്. ഏ. ഡി, 1949 മാര്ച്ച്”-- 
ഇ ടാ 

എ, ഡി, 1041-ല് ജപ്പാ൯ അച്ചുതണ്ടുശക്തികളു.ടെ 

ഭാധാത്തായി യുദ്ധത്തില് ൩'വേശിച്ചു. ഏതാനും മാസതഞ്ം 

കൊണ്ടു” അവര് ലൈദൃതവേഗ രില് സിംഗപ്പൂര് ബമ്മ, 

മലയാ മുതലായ സ്ഥലങ്ങറം കൈവശപ്പെടുത്തി. തീവ്രമായ 

അഭിപ്രായ വ്യത്വാസംമൂലം കാണ്ഗ്രസ്സില്നിന്നു പ്രറംതള്ള 

പ്പെട്ട സുഭാഷ് ചന്ദ്രദബാസ് ഫോര്വേര്ഡ് ബ്ജാക്കു' എന്നു 

ഒരു പുതിയ കഷി രൂപവല്ക്കരിച്ചു. അവരുടെ പത്രത്തില് 

പ ഴൃതിയ ഒരു ലേഖനത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഗവ ണെന്റ് 

അദദ്ദഹത്തെ വീട്ടുതടവില് സുക്ഷിച്ചു. അവിടെ നിന്നും 

ത്തശ്ചര്യകരമാംവിധം അദ്ദേഹം അപ്രത്യക്ഷനായി. പിന്നെ 

അദ്ദേഹം ബമ്മയിലും മലയായിലം ഹഅിയതായും ഇ൯ 

ഫ്വന് നാഷണല് ആര്മി എന്നൊരു സൈന്യം ശേഖരിച്ചു 
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ഇന്ഡ്വാ ആക്രമിക്കാന് തയ്യാറായിരിക്കുന്നതായും കേട്ടു, 

അപ്പഴാണ് ചര്ച്ചില്ഗവണ്െെന്റിന്െറ കണ്ണതുഠന്നതു'. 

ഇന്ഡ്വയുടെ ന്വായമായ അവകാശങ്ങം കുറച്ചെങ്കിലും 

അനുവദിച്ചില്ലെങ്കില് ആ സാമ്രാജ്യം മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെട്ടേ 

യ്ക മെന്നു ചര്ച്ചിലിനു” ഭീതിയുണ്ടായി. ത൯ന്നിമിത്തം 

ഏ. ഡി, 1949 മാര്ച്ചില് ബ്രിട്ടീഷ് യുദ്ധസഭയിലെ (വാര് 

കൃാബിനററിലെ) ഒരംഗവുംയ നയ ചാതൂര്യില് അദ്വി 
തീയനുമായ സര് സ്റ്റാഫോര്ഡു” ക്രിപ്പിനെ ഇന്ഡ്വ്യയി 

ലേയ്ക്ക്” അയച്ചു, ക്രിപ്സും ഇന്ഡ്യയിലെ നേതാക്കുന്മാരു 
മായി ദീഷസംഭാഷണത്ങം നടന്നു. എനാല് അധികാര 
കൈമാററത്തെപ്പുററി ൨ലുതായൊന്നും ക്രിഡ്ഡിനു്” വാശാനം 
ചെയ്യുവാനില്ലായിരുന്നും കാണ്ഗ്രസ്സ് പൂണ്ണസ്വാതന്ത്ര 
ത്തില് കുറഞ്ഞു” യാതൊന്നുംതന്നെ സ്വീകരിക്കാന് തയ്യാ൨ 
മില്ലായിരുന്നു. മസ്സീംലീഗും ക്രിപ്പ് കൊണ്ടുവന്ന വ്യവസ്ഥ 
കറം സ്വീകരിച്ചില്ല, അങനെ ക്രിപ്പറിന്െറ ദാത്ൃം 
പരാജയപ്പെട്ട, 

ക്വി ററ് ഇന്ഡ്വ്വാ പ്രമേയവും ആഗസ്റ്റ് വിപ്പവവും. 

"ക്വിററ് ഇന്ഡ്വാ?? (ഇന്ഡ്യ വിട്ടുപേഠകുക) എന്ന 
ആശയം ആദ്യമായ പ്രകടിപ്പിച്ചതു് ഗന്ധിജിയാണു. 
അദ്ദേഹം *:ഹരി ജനിത? ഏ, ഡി, 19049 മേയ” മാസത്തില് 
ഹ്ഴുതിയ ഒരു ലേഖനത്തില് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. “4ഇന്ഡ്വ 
യില് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യം ഈ രാജ്യത്തെ ആക്രമി 
ക്കുവാന് ജപ്പാന്കാക്കുള്ള ഒരു ക്ഷണമാണ്, അ൨൪ പിന് 
വാങ്ങിയാല് തആസ്ഥിതി മാവം,?? ഇതങ്ങനെ ആവിര്ഭവിച്ച 
“ക്വിററ് ഇന്ഡ്യാ? എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഒരു പ്രമേയ രൂപ 
അരില് കാണ്ഗ്ൃസ്സു് ഏ, ഡി, 1949 ആഗസ്റ്റ് 8.ഠം തീയതി 
പാസ്സാക്കി, 

അടുത്ത ദിവസം ഗാന്ധിജിയും നേതാക്കന്മാരും അറസ്റ്റ് 
ചെയ്യപ്പെട്ടു. കാണ്ഗ്രസ്സറ് സംഘടനയെ നിയമവിരുദ്ധ 
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പാക്കി, 4 പ്രവത്തിക്കുക അല്ലെങ്കില് മരിക്കുക?? എന്ന മുദ്രാ 
വാക്യം മുഴി ക്കൊണ്ട് ഇന്ഡ്വയില് അങ്ങോളമിങ്ങോളം 

ബഹളമായി, ഗാന്ധിജി, നെഹ്, പട്ടേല് എന്നിവരെല്ലാം 
തട ധിലായപ്പ്യോം ജനങ്ങഥം അഹിംസാ സിദ്ധാന്തം കൈ 
വെടിഞ്ഞു, തീവണ്ടി, കമ്പിത്തപാല്, ടെലഫോണ് മുത 

ലായവ അവര് നശിപ്പിച്ചു. പോലീസ്സ്റ്റേഷനുകളും, 
തപാലാഫീസുകളും ആക്രമിച്ചു, മര്ദ്ദിക്കുംതോവം ബഹളം 

വഭ്ധിച്ചതേയുള്ള, രാജ്യത്തില് അത്യന്തം ഗുരുതരമായ ഒരു 

സ്തംഭനാവസ്ഥ വന്നുചേന്നു. ചിലയിടങ്ങളില് ആളകം 

ഒരു സമാന്തരഗഥ വണ്ടെന്വ൨് (ാഹചിം! (ഥഠാഴണ്നബി തന്നെ 
സ്ഥാപിച്ച, ക്രമേണ ലി൯ലിത്ഥോപ്പഭളവിനു് മര്ദ്ദന 

നയം നിഷ'പ്രയോ ജനകരമെന്നു മനസ്സിലായി തുടങ്ങി, 

ഇതിനിടയ്ക്കാണു്, ആഗാഖാൻ കൊട്ടാരത്തില് ബന്ധനസ്ഥ 

നായിരുന്നപ്പ്ോഠം, മഹഠത്മജിക്ക് സഹധമ്മിണിയായ 
കസ്രൂര്ബായും, തന്െറ ആത്മമിത്രമായ മഹാദേവദേശാ 
യിയും നഷ്ടപ്പെട്ടതു”. ഏ.ഡി. 1943-ല് ലിന്ലിത്ഥോ 
പ്രഭവിനന്െറ അനന്തരഗാമിയായ വേവല്പ്രഭള വൈസ്രായി 

ആയി, 

അദ്ധ്യായം 7? 

സ്വതന്ത്രഇന് ഡയ, 

പാകിസ്ഥാനെറ ആവിര്ഭാവം :--- 

കാണ്ഗ്രസ്സം മുസ്സീംലീഗും തമ്മിലുള്ള ഭിന്നിപ്പ് 

നാറാംക്കുനാഠംം വളന്നകെണ്ടുതന്നെ യിരുന്നു. മസ്സീം 

ലീഗുനേതാവായ മുഹമ്മദാലി ജിന്നാഹിന്മുക്കളം 

മുസ്തീമങ്ങളും വെ വ്വറെയുള്ള രണ്ട വദ്ലുങ്ങളുംണെന്നും 

അതകൊണ്ടവ൪ രണ്ടു രാഷ ട്ര ഞ്ങറാതന്നെയാണെന്നും 

സം ]പ്ച്യ്ംട) വാദിച്ചു തുടങ്ങി. അവക്ക് പ്രത്യേക 

മൊരു രാജ്യം തന്നെ വേണമെന്നു ജിന്നാ ശഠിച്ചു, അല്ലെ 
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കില് ഹിന്ദുക്കളുടെ :മൃധീയഭൂരിപക്ഷം" (13൦ നദ) 
അവരെ അടിപ്പെട ത്തുമെന്നും അതിനവര് ഒരിക്കലും സമ്മ 

തിക്കുന്നതല്ലെന്നും പ്രസ്താവിച്ചു. ഇന്ഡ്വയുടെ വടക്കു പടി 

ഞ്ഞാവം വടക്കു കിഴക്കുമുള്ള ഭാഗഥത്ഭംം മുസ്ിമങ്ങളുടെ മാതൃ 

ഭൂമിയാണെന്നും അവ (അതായതു് വടക്കുപടിഞ്ഞാറെ 

പ്രധിശ്വ ബലുചിസ്റ്റാ൯, പഞ്ചാഖിനെറ പഞ്ചിമാര്ദ്ധം 

സിന്ഡ് എന്നിവയും; വടക്കുകിക്ക് ബംധാങ്കിനെറ 

ചൂവ്യാഭാവും) ഒരു പ്രത്യേക രാജ്യമാക്കി വേരതിരിക്കണമെ 

ന്നുമുള്ള ആശയം ക്രമേണ പുറത്തുവന്നു, ഈ ആശയം മിയ്കറ൪ 

ജിന്നായ്ക്ു, മുമ്പുതന്നെ സര് മുഹമ്മഭു” ഇക് വാത ചഠധരി 

രഹമറവ൮ആലി എന്നിവര് പഠപ്പെട$ വിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 

ഏ. ഡി, 1940-ല് ലാഫ്രറില് കൂടിയ മുസ്ലീംലീഗു സമ്മേ 

മുനവും ഏ, ഡി, 1904.0--ല് ക്യാബിനറ൪് മിഷന് ലീഗു 
സമര്പ്പിച്ച മെമ്മോറാ ണ്ഡവും ഈ വാദധാതി ശക്തിയോടെ 
ഉന്നയിച്ചു, ഇതോടുകൂടി കാണ്ഗ്രസ്തു് ഭരു വെവം ഹിന്ദു 

സംഘടനയാണെന്നും അവര് (കാണ്ഗ്രസ്ത്റു അതു” സമ്മതി 

ക്കണമെന്നും മി, ജിന്നാ വീറോടെ വാദിച്ചത്” ഇരുകൂട്ടരും 
തമ്മില് യോജിപ്പിനുള്ള സാദ്ധൃയതകളെയെല്ലാം ഹനിച്ചു, 
ഏ, ഡി, 1906-ല് പ്രയോഗിച്ച €വഗ്ദ്രീയനിയോജകമണ്ഡ 

ലങ്ങറം? എന്ന ആയുധം ലക്ഷ്വാതില്തന്നെ ചെന്നു കൊണ്ട 

വേവല്പദ്ധതി, സിംലാസംഭാഷ ണങ്ങംം, 

ഏ, ഡി, 19048 ഒക്ടോബറില് ഇന്ഡ്വയിലെത്തിയ 
പുതിയ വൈസ്രായി വേവല്പ്രഭള ഏതാനും മാസങ്ങവംക്കു 
ളില് (എ, ഡി, 1041 ഫെബ്രുവരിയില്) ഇന്ഡ്യയ്ക്ക് 

പ്രകത്വാ ഒരു ഫടകമായിരിക്കാനെ സാധിക്കുവെന്നു് പര 
സ്യമായി പ്രസ്താവിച്ചു, അതിനടുത്തവഷം അദ്ദേഹാ ഇംഗ്ല 
ണ്ടില് മടങ്ങിയെത്തി ബ്രിട്ടീഷു” മന്ത്രി സഭയുമായി ചര്ച്ച 
കറംചെയ്തു, ഇന്ഡ്യാ സിക്രട്ടറി മി, ഏമറി €ക്രിപ്ല്നി൪ള്ദേ 
ശഞ:€ം നിലവിലിരിക്കുന്നതായി പ്രസ്തവിച്ചു, ഏറെ 
താമസിയാതെ ഒരു പുതിയ പദ്ധതി (വേവത്പദ്ധതി) 

ഇന്ഡ്യക്കാരുടെ മമ്പില് വയ്ക്കപ്പെട്ട, 
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ഈ പദ്ധതിയിലെ പ്രധാന വ്യവസ്ഥ്വൈസ്രായിയുടെ 

നിവ്യാഹകസമിതിയില് (ഡേസേം (സ്വ ഠാ൨ണ്ണ൪ 

ജനറലും, കമാന്ഡര് ഇന് ചീഫുമൊഴിച്ചു” മറെറല്ലാ അംഗ 

ങ്ങളും ഇന്ഡ്വയാക്കാര്തന്നേ ആയിരിക്കണമെന്നുള്ളതായി 

രുന്ന, ഹിന്ദുക്കളുടെയും മുസ്സീമത്ളുടെയും തിനിധികളും 

യിട്ടുള്ള ൫൩ മുഖനേതാക്കന്മാരെ ഈ പുതിയ ഹ് ക്ലികൃട്ടീ 

വില് ഹ ടുത്ത കൊള്ളാമെന്നായിരുന്നു പഭ്ധതി യി ലടങ്ങിയി 

രുന്ന വാഗ്ദാനം, രാജ്യസംരക്ഷണം (1൦൩൦൦) ഒഴിച്ചുള്ള 

എല്ലാവകപ്പകളും (സുപ്രധാനമായ വിദേശകായ്യവകപ്പു 

പോലും) ഇന്ഡ്വാക്കാരുടെ അധീനതയി ലാകുന്നതാണെന്നു 

വേവല് പ്രത്വേകം ചൂനടിക്കാണിച്ചു, 

കാണ്ഗ്രസ്സിലേയും മററനേക്ം വിഭാഗഥങ്ങളിലേയും 

നേതാക്കന്മാരെ സിംലായില് വിളിച്ചുവരുത്തി ഒന്നുരന്ഭാഴ്, 

ക€ം വൈസ്രായി സംഭാഷണങ്ങം നടത്തി. ഹു ന്നാല് 

ഒട്ടവില് സംഭാഷണങ്ങം തകന്നു. ഇതിനു്” ൨ ധാനകാ 

രണം ഹ ക്ലികൃൂട്ടീവു കരണ് സിലില് ഹട്ടക്കുന്ന മസ്ധീമ 

ദം മുഴുവനും ലീഗു” നിശ്ചയിക്കുന്നവര്തന്നെ ആയിരിക്കു 

ണമെന്നും കാണ്ഗ്രസ്സു് -ഹിദ്മുക്കളുടെ മാത്രം സംഘടനയട 

ണെന്നമുള്ള മി, ജിന്നായുടെ വാശിയേറിയ നിലയായിരുന്നു, 

ഗവണ്മെന്റ് മനഃപൂവ്വം ലീധഥിനെ വിലങ്ങുതടിയായി 

നിത്തി യതു കൊണ്ടാണു” സിംലാസംഭാഷണതറം പരാജയ 

പ്പെട്ടതെന്നു പിന്നീട” അന്നത്തെ കാണ്ഗ്രന്ത്റ് പസിഡ 

നായ മഴലാനാ അബ്ൂംകലാം: ആസാ പ്രസ്താവിച്ചു 

കാണ് ഗ്രസ്ത്റ്-ലീഗു' ഒരുതിര്പ്പ. ഹു ല്ലാവക്കും അസാഭ്ധ്യ 

മായി തോന്നിത്തുടങ്ങി, 

ക്വാബിനറവമിഷന്, 

ഏ, ഡി, 1045ല് യൂ$റാപ്പിലെ യുദ്ധം അവസ 

നിച്ച. അതിനെതുടന്നു ! ഇംഗ്രാന്ദില് നടന്ന പൊതുതെ 

രഞ്ഞെടുപ്പില് മി. ചര൪ച്ചിലിനെറ യാഥാസ്ഥിതിക ൧൮ 

ണബ്ങെ൯റ൨് പരഠജയമട്ഞ്ഞു, മി. ക്ലെമന്റ് ആററ്ലി 

യുടെ തൊഴിലാളി വച്ചാ മന്ത്രിസഭ അധികാര 

ത്നിതവന്നു. ബ്രിട്ടീഷ്  ലേബമ പാര്ട്ടി ഇന്ഡ്യന്. 
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പ്രശ്ശുഅിന് മുന്ഗണന നല്കി, ഇന്ഡ്വയിലാകള്ടെ 

അന്നത്തെ അത്തരീക്ഷതരില് ഗഥാരവാവഹങ്ങളുായ പലതു 

മുണ്ടായിരുന്നു. നേതാജി ബോസിന്െറ ഐ. എന്, എ, 

തഅഅലവന്മാരില് പലരേയും ഡല്ഹിയിലെ റെഡ്ഫോട്ടില് 

വച്ചു് സൈനികവിസ്കാരം (60൧ നസച) ചെയ്ത് ശിക്ഷി 
ക്കുവാന് ഭാവിക്കവേ കാണ്ഗ്രസ്സ് ഇടപ്പെട്ട്” അവരെ 

മോചി പ്പിക്കുകയും രാജ്യമെട്ടാകെ സംതൃപ്ലി പ്രകടമാവുകയും: 

ചെയ്തു, എ, ഡി, 1947-42 6-ൽല് നടന്ന പൊതു തെരഞ്ഞെ. 

പ്പിൽ കാണ്ഗ്രസ്സിനു” മിക്ക പ വിശ്വകളിലും (വടക്കുപ 
ടിഞ്ഞഠാറെ അതിത്തി പ്രവിശ്വയില്പ്പ്യോലും) പ.ശസ്തമായ 
വിജയം കിട്ടി, മുസ്ീംലീധിനും വടക്കുപടിഞ്ഞാറെ 
അതിത്തിപ്പവിശ്വയ ഒഴിച്ച് അവരുടേതെന്നും കരുതിയ 
സകല പ്രവിശ്യകളിലും ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടി, 

ബ്രിട്ടീഷ് ലേബര്ക്വാബഖിനറര് അവരില്നിന്ന് 
മുന്നപേരെ (ഇന്ഡ്വ്യാസിക്രട്ടറി പെങ്മിക്ക് ലാറ൯സ്പ്ര ളു 
൭൫, വി, അലക്സാണ്ടര്, സര് സ്ത്റാഫോര്ഡു' ക്രിപ്സ്) ഒരു 
പുതിയ ദാത്ൃമേല്ലിച്ച് ഇന്ഡ്വയിലേക്കയച്ച. ഒരു ന്യൂന 
പക്ഷത്തെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനന്െഠറ പുരോഗമന്െ തടഞ്ഞുനി 
തതുവാ൯ അനുവദിക്കുന്നതല്ലെന്ന ആശാവഹമായ ഒരു പ്രസ്താ 
വനയും മി, ആററ്ലി പുറപ്പെടുവിച്ചു. 

ഇന്ഡ്യയിലെ മ്രിയ ക്യാബിനററഥൊെങ്€ം ഇന്ഡ്വന് 
നേതാക്കന്മാരുമായി അ൨ഗാഡ്ധമായ ചര്ച്ചകഠം നടമ്തി, 
കാണ് ഗ്രസ്സ് ലീഗ് യോജിപ്പ് അസാദ്ധ്യമെന്നു് മനസ്സി 
ലാക്കിയപ്പ്ോോം അ൨൪ ഒരു പദ്ധതി ആസൂത്രണംചെയ്ത, 
ഈ പങ്ധതിയുടെ പ്രധാനാംശത്ഃഠം ചുവടെ ചേക്കുന്ന, 

ടു കാണ്ഗ്രസ്സും ലീഗും ചേന്നുള്ള ഒര” ഇടക്കാല, 
ഗവണ്മെന്റ് കേന്ദ്ര രില് സ്ഥാപിക്കുക, 

ഒ. യുക്തിയേറിയ പല കാരണങ്ങംംകൊണ്ടം (അവ 
രുടെ റിപ്പോര്ട്ടില് ഇവ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്) പാകി 
സ്ഥാന് സ്ഥാപിക്കുകയെന്നതു” പ്രായോഥികവും അഭിലഷ 
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ണിയവുമല്ല, എന്നാല് ലീഗിനെ തൃഛിപ്പെടുത്താന് പ്രവി 
ശൃയകളെ. ഏ, ബി, സി, ഹന്നു മുന്നു കൂട്ടങ്ങളായി തരംതി 
രിച്ച് ലീഗുകാക്ക് പാകിസ്ഥാന്൯ന്െറ സഅഠയ ഭാഠഥാം കിട്ട 
ത്തക്ക ഒരു വ്യവസ്ഥിതി സൃഷ്ടിക്കുക, 

) 3, പുതിയ ഭരണഘടന പഹുഴുതിയുന്നാക്കുന്നതി നു് 
ഒരു കാണ്സ്റ്റിററ്യവന്റ൪് അസംംബ്ജൂി വിളിച്ചുകൂട്ടുക. 

4. അധികാരമകൈമാഠററഠറഅിതനിന്നുദിച്ചേക്കാവുന്ന 

ചില പ്രശ്ശുത്തളുടെ പരിഹാരത്തിനായി കാണ്സ്റ്റിററവൂവ൯റ് 
അസംബ്ലി ഇംഗ്ലണ്ടുമായി ഒരു സന്ധിചെയ്യുക. 

5, ബ്രിട്ടീഷുമേതക്കോയ്മ മാരവന്നതോടേ ഇന്ഡ്യന് 
നാട്ടുരാജ്യങ്ങല പരമാധികാരമുള്ള ഫ്വടകങ്ങളാവുകയും, 

അവയ്ക്കു” ചില വ്യവസ്ഥകള്ളിന്മേല് പുതിയ ഇന്ഡ്യന് 
യൂണിയനോട ചേരാവുന്നതുമാണു്. 

സ്വാതന്ത്രവപ്പ. ഏിം 

കൃഠബിനറവ്മിഷന്െറ പദ്ധതി എല്ലാ കക്ഷികളും 
സ്വീകരിച്ചു, വേവല് ഒുരിടക്കാലഗഥവണ്ടെന്റു് രൂപവത 
കരിച്ചു. എ, ഡി. യ സെപ്റഠംബറില് പണ്ഡിറഠര് 

ജവഹര്ലാല്നെഫ്൨ പഹൃക്ലിക്കൂട്ടീവു് കാണ്സിലിന്െറ 
വലൈസ്.പ്രസിഡ൯റായും വിദേശകായ്യമന്ത്രിയായും ഭരണം 

ഏറ൨. എന്നാല് ലീഗു” ചേനില്ല. ഭോപാല് നവാബി 

നെറയും വേവത്പ്രളവിനെറയും നിരത്തരശ്രുമത്തിന്െറ 
ഫലമായി ഏ. ഡി. 1040 ഒക്ടോബറില് ലീഗു പ്രതിനിധി 

കളായ അഞ്ചുപേര് ഇടക്കാല ധഥവണെന്റില് ചേര്ന്നു. 

എന്നാല് ലീഗു മെംബറന്മാരും കാണ്ഗ്രസ്സ് മെംബറന്മാരും 

ഏകോപിച്ചു” ഒരേ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു ക്വാബിനററായി 

പ്രവത്തനം ചെയ്തില്ല. ലീഗുകാര് പലതരം തടസ്സങ്ങളു 

മുണ്ടാക്കി അടിക്കടി സ്തം ഭനാവസ്ഥയുള.വാക്കി. 

ഏ. ഡി. 19046 യൂലൈമാസത്തില് കാണ്ൺസ്റ്റിററയ 

വന്൯വ൨് അസംബ്ങിയിലേക്കു ള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പുകഠം നടന്നു. 
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പൊതുസീററവകളില് വന്പിച്ച ഭൂരിപക്ഷം കഠാണ്ഗശ്ര 
സ്സിനും, മസ്സീംസീറ൨ഒ ളില് അധികവും ലീധിനുംകിട്ടി. 
കാണ്ഗ്രസ്സിനെറ പ്രാബല്യംകണ്ട മി, ജിന്നാ ക്യാബി 
നഠ൨൮ മിഷന് പദ്ധതിയെ നിരാകരിച്ചു” പാകിസ്ഥാന് 
സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു” ഏ, ഡി. 1940 ആഥധസ്ത്റ് 1 6-ന൯- 
“ഡയറ ദറ൨ ആക്ഷന് ഡേ? (11 ഫി 1) ൬7) ഞച 
രിച്ചു. ഇതിനെ തുടന്നു” കല്ക്കട്ടഠാനഠാര തിലും, പുവ്ൃബംധാ 
ളിലെ നവഖലി, ററിപ്പാറാ എന്ന ഡി സ്ത്റിക്റവകളിലും, 
ബോംബേ, ബിഹാര്, യൂ, പി. എന്നിവിടങ്ങളിലും ഭയങ്കര 
മായ വറ്റിയ സമരങ്ങളു ണ്ടായി. മുധീയവും പൈശാ 
ചികവുമായ കൃത്വത്ഃം പലതും നടന്നു, ഭയവിഹ്വലരായ 
ജനങ്ങറം ഭരാന്തന്മാരെപ്പോലെ അങ്ങുമിങ്ങും ഓടിനടന്നു. 
മുറവിളികഠം കൊണ്ടു” അന്തരീഷം മുഖരിതമായി. 

എ, ഡി. 147 ഫെബ്രവരിമാസത്തില് മി. ആററ്ലി 
പാര്ലമെന്റില് സുപ്പധാനമായ ഒരു പ്രസ്താവന ചെയ്തു. 
അതില് എ. ഡാ. | 9245 ജൂണ്മാസന്മോടെ അധികാര 
തകെമാററം ചെയ്യുവാന് ബ്രിട്ടീഷ് ധാവഞ്മെന്റ് തീരുമാ 
നിച്ചിരിക്കുന്നതായി എല്ലാവരെയും അറിയിച്ചു. ഏ, ഡി, 
1047 മാര്പ്പുമാസമ്തില് വേവല് പ്രഭുവിനെ തിരിച്ചു 
വിളിക്കുകയും മാണ്ടു“ബാഠറന് _ ഭവിനെ വബൈസ്രായിയായി 
ഇങ്ങോട്ടയക്കുകയും ചെയ്തു. 

പുതിയ ധൈ'സസ്രായി വളരെ വ്യ ക്തിമഹാത്മ്ൃമുള്ള ആളായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനു” ഈ നാട്ടിനോട്ട് അത്വന്തം സഹാ നഭാവമുണ്ടായിരുന്നു. ഗാന്ധിജി, നെഹ, പട്ടേല് ഇവക്കു അദ്ദേഹം ഒരടു ന്ത ബന്ധു വിനെപ്പ്പോലെയായിരുന്നു. കാലവിളംബം കൂടാതെ അദ്ദേഹം കായ്യത്അറം ഗ്രഹിച്ചു തുടങ്ങി. ഏ, ഡി, 1947 ജ്കൂണ് 9-ാനു- അദ്ദേഹം ഒരു പസ്ത്ാവന ചെയ്തു. ഈ പ്രസ്താവനയില് മുന്നു കായ്യങ്ങം പറഞ്ഞിരുന്നു. 

1, ആ. ഡി, 1047 ആഗസ്റ്റ് 1-ാംന- അവസാന മായി അധികാരം കൈമാററം ചെയ്യുന്നതാണു. 
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ഉ, ബംഗാഠം, പഞ്ചാബ് ഹുന്നീ പ്രാവി൯സുകള'"ലെ 

നിയമസഭകം ആ പ്രാവിന്സുകളെ. വിഭജിക്കണമോ 

യെന്നു തീരുമാനിക്കണം. 

9, വടക്കുപടിഞ്ഞാറെ അതിത്തി പ്രദേശ അിലം,. 

ആസ്സാമിലെ സില്ഹെററ് ഡിസ്രിക്ലിലും ഒരു ഹിതപരി. 

ശോധന (1%പ്ലണഡ്ധ്സ) നടത്തി അവ ഇന്ഡ്വയില് 

ചേരണോ, പാകിസ്ഥാനില് ചേരണോ എ്ലുന്നു” തിരുമാ. 

നിക്കണം, ; 

ഹൌ പദ്ധതി ഹല്ലാ കക്ഷികളും സ്വീകരിച്ചു, വടക്കു 

പടിഞ്ഞഠറെ അതിത്തി പ്രദേശവും പഞ്ചിമപഞ്ചാബും പു 

ബംഗാളും, സില്ഹെറവം പാകിസ്ഥാനില് ചേരാനും, 

പൂവ്വപഞ്ചാബും, പത്ചിമണ ംഗാള.ം ഇന്ഡ്വയില്തചേരാന൯ും 

നിശ്ചയിച്ച. അതിത്തികറം ഒരു പ്രത്യേക 4“ അതിത്തി 

കമ്മീഷ൯? നിശ്ചയിച്ചു, ഒ. ഡി. 1947 ജൂലൈമാസ 

ത്തില് ബ്രിട്ടീഷ പാര്ലമെന്വ് ഇ൯ഡ്വന്൯ സ്വാതന്ത്ര 

ആറ (1൧൮൭ 120൬൩൧൪൦൩൦ 4൦0) പാസ്സാക്കി ഇതു 

പകാരം എം, ഡി. 194 ആഗസ്റ്റ് 15-ഠനു- “ഇന്ഡ്യാ? 

/പാകിസ്ഥാ൯? എന്ന രണ്ടു ഡൊമിനിയനുകറം ഉദയം 

ചെയ്തു, 

സ്വതന്ത്രഇ൯ഡ്വാ:--മി. ജി ന്നാ"പാകീസ്ഥാനെറ വ 

ബര് ജനറലും മാണ്ടുബാററന്പ്രഭള ഇന്ഡ്വയാക്കാരുടെ അഭി 

ലാഷമനു സരിച്ച് ഇവിടത്തെ ധാവള്റൂര ജനറലുമായി. 

മിക്ക നാട്ടുരാജ്യങ്ങളും ഇന്൯ഡ്വ൯ യുണിയനില് ചേന്നു. 

കാഷ”മീ൪ ചേനാതു” ഇന്നും ഒരു വലിയ വിവാദവിഷയ 

മായി അവശേഷിക്കിന്നു. ഇന്ഡ്വ) ബിട്ടീഷ' കോമണ് 

വെല്ത്തില്തന്നെ ചേനുനില്്യാന് നിഞ്ചയിച്ചു. 

എ, ഡി, 1948 ജനുവരി 20_ംതീയതി ഡല്ഹി 

യില്വച്ച് ഗോദ്സേ ഹന്ന പേരുള്ള ഒരു മതഭ്രാന്തന് 

രാഷാട്രപിതാവായ ഗാന്ധിജിയെ വധിച്ചു. അ ഭയാത്ഥി 

പ്രശ്നം തുടങ്ങിയ വലിയ വിഷമതങ്'€ം ഒന്നൊന്നായി 

നെഹ്റ ഗവണ്മെന്റ് തരണം ചെയ്ക, ഒ. ഡി. 1940-ല് 
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മാണ്ട് ബാററന് വിരമിക്കുകയും ശ്രി, സി, രാജഗോപപാലാ 

ചാരി ധവണ്ണ൪ ജനറലാവുകയും ചെയ്തു, കാണ്സ്സറി ററ 

വന് അസംബ്ളി ഏ. ഡി. 19049 നവംബര്മാസതശ്തോടെ 

ജോലി പൂത്തിയാക്കി ഏ, ഡി,1900 ജനുവരി 96-ഠംന്ദ- 
ഇന്ഡ്യ സ്വതന്ത്രറി പ്പബ്ളിക്കായി മരീന. ഒന്നാമത്തെ 

രാഷ്ട്രചതി '( പസിഡന്റ്) ത്തയി ഡോക്സ൪ രാജേന്ദ്ര 

പ്രസാദ് അന്നേദിവസം അവരോധിക്കപ്പെട്ടു, 

അദ്ധ്യായം ഒ). 

മഹാത്മാ ഗാന്ധി. 

ജീവചരിത്രസംക്ഷേപം. 

ഏ. ഡി, 1809 ഒക്ടോബര് 9-0൦ന൯- ഗുജറാത്തില് 
പോര്ബദ്ദ൪ ന്ുന്ന സ്ഥലത്തണു മഹാത്മജി ജനിച്ചതു്. 
അദ്ദേഹമ്തിനെറ പിതാവായ രാജക്കോട്ട് ദിവാന് കമ്മ 
ചന്ദ് ഗാന്ധിയും മാതാവായ പുത്ത്ലീബായിയും വലിയ 
യാഥാസ്ഥിതികരായിരുന്നു. ഇരശ്വരഭക്തി, സ ത്ൃസന്ധത, 
കൃത്യനിഷ്ഠ, മാതാപിതാക്കന്മാരോട്ടള്ള ഭക്തി, ഇത്യാദി 
വിശിഷ്ടഗുണങ്ങഥം മോഹന്ദാസ് കരമ്ചന്ദ് ഗാന്ധി 
(മഹാത്മജി)യ്ക്കകു് ബാല്യ മ്തിലേ ഉണ്ടായിരുന്നു, അന്നത്തെ 
സമുദായാചാരപ്രകാരം അളേഹം ബല്യത്തില്തന്നെ 
കസ്തൂ൪ബായി എനന ബാലികയെ വിവാഹം ചെയ്തു, 
പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സില് . മെട്രിക്കുലേഷന് ജയിച്ച. 
ഉപരിപഠനാത്ഥം അദ്ദേഹം ഇംഴ്ലന്ടില്പോയി. സസ്യ 
ഭക്കായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിനു ഭക്ഷണക്കായ്യത്തില്ൽ അവിടെ 
വച്ചു വലിയ വിഷമതകളൃ ണ്ടായ]. ഇരുപത്തിരന്ാമത്തെ 
വയസ്സില് ബാരിസ്റ്റർ പരീക്ഷ ജയിച്ചു ഇന്ഡ്യയില് മട 
ങ്ങിയെ ത്രി, കുറച്ചുകാലം ബോംബേയിലും രാജ്ക്കോട്ടിലും 
വക്കില്പണിയിലേപ്ലെട്ട ശേഷം ഏ.ഡി. 1809.ത ദക്ഷി 
ണാഫ്റിക്കയില് പോയി. ഒരു മ സ്റീംമാന്യന്െറ വക്കീ 
ലായിട്ടാണ” അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ടു പോയതു്. 
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അട്ടത്ത ഇരുപതു കൊല്ലത്തിനു മേലുള്ള കാലം. 

അദ്ദേഹം ദക്ഷി ണാഫ് റിക്കയില് തന്നെയായിരുന്നു, അന്ന് 

ഇന്ഡ്വാക്കാക്ക് അവിടെ അഭിമാനത്തോടും സുരക്ഷിതത്വ 

ത്തോടും ജീവിക്കുവാന് വയ്യാത്തവിധം യൂറോപ്പരായ 

വെള്ളക്കാരുടെ കഠിനമര്ദ്ദനം നടമാ ടകയായിരുന്നു. വളരെ 

ത്വാധങ്ങളും കഷ്ടതകളും സഹിച്ചു ഗാന്ധിജി സധൈധയ്യം 

ഇതിനെ എതിത്തു, ടോംംസ്ത്ായി, റ്ക്തി മുതലായ 

പാശ്ചാത്വസാഹിതൃകാരന്മാരും തത്വ ചിന്തകന്മാരും 

ബൈബി ംം, ഗീത തുടങ്ങിയ മതഗ്രന്ഥങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ 

പ്രചോദിപ്പിച്ചു. :ഫീനിക്സ് ഫാം” എന്ന പേരില് ഒരു 

ആശ്രമം സ്ഥാപിച്ചു” അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹ തന്െറ മനഃസ്ഥി 

തിയു ന യോിരുന ഏതാനും മിത്രത്മളും (ഇക്രുട്ടന്തില് 

ഇന്.ഡ്വാക്കാരും, യൂറോപ്ൃന്മാരുമുന്ടായിരുന്നു) വളരെ 

ഹളിയ തരന്തില് ജീധിച്ചുകൊണ്ടു് സത്യത്രേയും പൊതു 

ജനനന്മയേയും ലാക്കാക്കി സേവനമനുഷ്ടിച്ചു. :ഇ൯ഡ്യ൯ 

ഒപ്പിനിയന്൯' എന്നൊരു പത്രവും അദ്ദേഹം നട അരി. മര്ഭളി 

തരായ ഇന്ഡ്വയാക്കാരുടെ അവശനില ലോക്ദ്ൃഷ്ടിയില് 

കൊണ്ടുവന്നു. വെവപ്പം വിദ്വേഷവും കൂടാതെയും അക്രമ 

രഹിതമായ മാറ്റും വഴിയായും നാട്ടുകാരുടെ അവസ്ഥയില് 

കുറെയെല്ലാം ആശ്വാസം വരു, സത്യഗ്രഹം ൨ന്ന 

തആൃതനായുധം ദക്ഷിണാഫ്റഠിക്കയില് വച്ചാണു” അദ്ദേഹം. 
കണ്ടുപിടിച്ചതും പ്രയോഗിച്ചു നോക്കി അതിന്െറ ശക്തി 
മനസ്സിലാക്കിയതും, 

൫. ഡി. 1915ല് ഇന്ത്യയില് മടങ്ങിയെത്തിയ 

ഗാന്ധിജി ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധന്നില് ഇംഗ്റീഷുകാരെ 

സഹായിക്കാന് തന്െറ നാട്ടുകാരോടഭ്ൃത്ഥിച്ച. ഗോഖലെ 
യുടെ ഉപദേശപ്രകാരം രാജൃത്തില് പലയിടമ്ം സഞ്ച 
രിച്ചു” നാട്ടുകാരുമായി സമ്പക്കം പലത്തി. ബീഹാറില് 
ചമ്പാരന് എന്ന പ്രദേശത്ള്ള നീലംകൃഷിക്കാരുടെ അവ 

ശത പരിഹരിക്കുന്നതിനും ഖെദാ ഗ്രാമന്നിലെ കൃഷിക്കാക്കു 
ണ്ടായിരുന്ന വൈഷമ്യങ്ങളെ അകറഠരന്നതിനും തന്െ൭ 

ദിവ്യായുധമായ സത്ൃഗ്രഹം പ്രയോഗിച്ചു” സഫലയ 

നേടി, 
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റനളുറവ് ആൃക്ലിനെതിരേയുള്ള പ്രക്ഷോഭണം, 

ജാലിയന് വാലാബാധിലെ ദുരന്തം തുടങ്ങിയ സംഭവസമു 
ഹങ്ങം കൊണ്ടു” കലങ്ങിമറിഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയരംഗത്ത് സത്യൃ 
ഗ്രഹായുധം ഒരു വലിയ തോതില് ആദ്യമായി പ്രയോ 

ഗിച്ച നോക്കിയതു” ഏ. ഡി. 19290 മുതല് ഏ, ഡി. 1924 

വരെ നീണ്ടുനിന്ന ഒന്നാമത്തെ നിസ്സഹകരണപ്രസ്ഥാനാവ 

സരത്തിലായിരുന്നു. ഉദ്ധോഗങ്ങറം രാജിവയ്ക്കുക, കോടതി 
കളും പള്ളിക്കൂടത്ങളും ബഹിഷ്ടുരിക്കുക, ബിരുദങ്ങഥം പരി 

ത।ജിക്കുക, പോലീസും പട്ടാളവും അവരുടെ സേവനം 

പിന്വലിക്കുക, വിഭേശസാമാനങ്ങം പരിവജ്ജിക്കുക 

എന്നീ പരിപാടികള ടങ്ങിയ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്െറ 

വ।ശേഷത എല്ലാ പ്രവത്തനവും കളങ്കമില്ലാത്ത അഹിംസ 

യിലുറപ്പിച്ചായിരിക്കണമെന്ന നിശ്ചയമായിരുന്നു. എന്നാല് 

ചില ആളുകം അക്രമപ്പസ തരായിത്തന്നെ കാണപ്പെട്ടു, 

ചരി ചരായിലെ സംഭവം കന്ടപ്പ്യോഠം രാജ്യം തന്െറ 

അഹിംസാസിദ്ധാന്തത്തിനു” പാകമായിട്ടില്ലെന്നു്” ഗാന്ധി 

ജിയ്കകു മനസ്സിലായി, ഏ.ഡി. 1191-ല് തന്നെ ഗാന്ധി 

ജിയെ ഗാവണെന്റ തടവിലാക്കിയിരുന്നു. വിമുക്തനായ 

ഉടനെതന്നെ അദ്ദേഹം ഒന്നാമത്തെ നി സ്ൃഹകരണ 

പ്രസ്ഥാനം പിന്വലിച്ചു, 

ഏ, ഡി. 1099-ല് കാണ്ഗ്രസ്സ് പുണ്ണസ്വാതന്ത്ര്രം 

ലക്ഷ്യമായി വിളംബരം ചെയ്തുവല്ലോ, മദ്യനിരോധനം 

ഉപ്പകരം പോലുള്ള അന്ധായകരങ്ങഠം നിത്തലാക്കുക, 

രാഷാട്രീയതടവുകാരെ മോചിപ്പിക്കുക, എന്നിങ്ങനെ പതി 

നൊന്നു കാര്യങ്ങഥം ഉടനെ അനുവദിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കില് 

നിയമലംഘനം തആആരാഭിക്കുമെന്നു കാണിച്ചുകൊണ്ടു് ഗാന്ധി 

ഒരു തുറന്ന കത്തു" വൈസ്രായി ഇര്വ്വി൯ പ്ര ഭൂവിനയച്ചു” 

ഇതേ തുടന്നാണു് അദ്ദേഹത്തിന്െറ സുപ്പസിഭ്ധമായ ദ ണ്ഡി 

യാത്രയും ഉപ്പുസത്വഗ്രഹവം നടന്നതു്, 

പലവിധ മര്ദ്നത്ഭറംക്കു ശേഷം ഗാന്ധിജിയും ഇവ്വി൯ 

പളവുമായി ഒരു ഒത്ത തീര്പ്പണ്ടാ യി (ദുിവി-1ഞ്ബി"%) 



129 

അനന്തരം ഗാന്ധിജി എ, ഡി. 1091-ല് ലണ്ടനില് ' വജ 

നടന്ന രണ്ടാമത്തെ സാഹാര്ദ്ദ സമേ ഉ നത്തില് കാണ് ഗ്രസ്സി 

നെ ഏകപ്രതിനിധിയായി പങ്കെടുത്തു. മസ്ധസിമങ്ങം, 

സിക്കുകാർ തുടങ്ങിയ. , നചൃനപക്ഷഞ്ം/ളുടെ പ്രാതിനി ധ്ൃ 

പ്രശ്നം രണ്ടാമത്തെ സമ്മേളനത്തെ പരഠജയപ്പ 

ടുത്തി. തിരിച്ച് ഇന്ഡ്യയില് വന്നയുടനെ ഗാന്ധിജിയെ 

ഗവണെന്റ് അറസ്റ്റ്ചെയ്തു, പ്രധാനമന്ത്രി മാക്ക്ഡൊണാ 

ംഡിനെറ :കമ്മചണല്ഫുവാര്ഡ്' ഗാന്ധിജിയെ: മരണ 
പയ്യുന്തമുള്ള ഒരു ഉപവാസം തുടങ്ങാന് പ്രേരിപ്പിച്ച. 
അവ്വാം ഹല്ലാവരും സംഭരാന്തചിഅരായി. &, പുനാ 
പാക്റ൨് ഉണ്ടായി. ഇതി൯പ്രകാരം പട്ടികജാതിക്കാര്ക്കും 
അവണ്ണക്കം പ്രത്യേകനിയോജകമണങ്ഡലത്€ം ണെന്നു 
വയ്ക്കപ്പെട്ട, ഗാന്ധിജി ഉപവാസം അവസാനി റിച്ച, 

ക്വിറ൪് ഇന്ഡ്യാ മേയ ആഠാസ്റ്റ് വിപ്ളവം ൨ 

ക്തിസത്വ ഗ്രഹം ഇവയെപ്പുററിയെല്ലാം ഇതിനു മ൯പ്പ 

പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. പുനായിലെ ആധാഖാ൯ കൊട്ടാ 
രത്തില് ണന്ധനസ്ഥനായിരിക്കവെ ഗാന്ധിജി ലി൯ലിത്ത് 

ഗോ ഗഥ൨ഞങെ൯റിന്െറ നിഷ്ടരമ ര്ദ്ൃനത്തെ പ്രതിഷേധിച്ചു 

മൂന്നാട്ല,ക്കാലം ഉപവസിച്ചു. ലോകം മഴവനും ഉല്ക്കണ്ണാ 

കലരായി സംഭ ഠാതികം വീക്ഷിച്ചനിന്നു. ഇവിടെ വച്ചാ 
ണ് അദ്ദേഹത്തിന്െറ സഹധമ്മിണിയായ കസ് തൂര്ബായും, 
പ്രൈവ൨ ററ സിക്രട്ടറിയും അത്മമിത്രവുമായ മഹാദേവ ദേശാ 
യിയും കാലധമ്മംപ്രാപിച്ചത്, എ, ഡി. ] 947ആഗഥസ്റ്റ് 41.1: 

രു- സ്വാരന്ത്രരം കൈഠന്നതുറരെ അദ്ദഹം അതിലേയ്ക്കു” 
അഗ്ര്രാന്തപരി ശ്രമം ചെയ്തുകൊണ്ടതന്നെയ രുന്നു .൨ ദ്ക്രീയലഹ 

ഉകറം മൂലം നരക്തുല്യമായി ചമഞ്ഞ (ന൨ഖാലിയിലും 
ബീഹാറിലും അദ്ദേഹം സമാധാനസന്ദേശവാഹക്നായി 

ഗ്രാമഞറം തോറം ച്ചററിത്തിരിഞ്ഞു. എ.. ഡി. 1048.ജനു 

വരിയില് വറ്റ്റരീയലഹളകറം കണ്ട് അക്ഷമനായിത്തീനാ 
ധാന്ധിജി ഡെല്ഹിയില്റ ച്ച് അന ന്ച്' തകാലത്തേയ്ക്കു,” 
ഒരുപവാസം തുടങ്ങി. ഫന്ന:ല് കുറച്ച ദിഠ സമ്മ രംക്കകം 

പ്രമുഖനേതാക്കന്മാര് കൊടുത്ത ഉറപ്പിന്മേല് അലേഠം വ്രതം 

993452 
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അവസാനി പ്പിച്ചു” ഏ,. ഡി. 1948 ജനുവരി 30-ഠംന൯-ം ഡെല് 
ഹിയിലെ ബര്ളാാമന്ദിരത്തി നടുത്തുള്ള പ്രാത്ഥനായോഥധസ്ഥല 
ത്തേയ്ക് പോകവേ മതഭ്രാന്തനും ഉന്മത്തചിത്തനുമായ നാത്തു 
റാംഗോദ്സേ എന്നു പേരുള്ള ഒരു യുവാവു” ഗാന്ധിജിയെ 
വെടിവച്ചു കൊന്നു. പിറെറദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്െറ ഭര 
തികാവശിഷ്ടങ്ങറം രാജഘട്ടത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തു് അധ്നി 

യിലര്പ്പിക്കപ്പെട്ട. 

അദ്ദേഹത്തിന്െറ മഹത്തായ സേവനങ്ങംം, 

രാഷ് ട്രപിതാ വെന്നും 4ബാപ്പജി” എന്നും വിളിച്ചു് 

നാമാരാധിക്കുന്ന ആ ദിവ്യവചൈതന്പം എ. ഡി, 1048-ല് 
അപ്രത്വക്ഷമായെങ്കിലും പണ്ഡിറ൪് നെഹ്൨ അനേ ദിവസം. 
പ്രസ്താ വിച്ചതുപോലെ ഒരായിരം വര്ഷക്കാലം കഴിഞ്ഞാ 
ലും മാനവസമുദായം ആ പ്രകാശം കാണുകതന്നെ ചെയ്യം, 
ബുദ്ധന്, യേശ്തു, മുഹമ്മദു നബി എന്നീ ദിഖ്വാത്മാക്കം, 

ലോകത്തില് അവതരിച്ചു” ഓരോ മഹാസന്ദേശങ്ങറം മന 

ഷ്വക്ക്” നല്കി. അവരുടെ പരിപാവനസേവനങ്ങംം, 
അവരെ അമരന്മാരാക്കി, ഇവരെപ്പ്പോലെയുള്ള ഒരു ആത്മ, 

ജ്യോതിസ്സാണു” ഗാന്ധിജിയും, 

അദ്ദേഹം ഇന്ഡ്വയ്ക്ക” പ്രതേകമായും, ലോകത്തിനും 

മനുഷ്വവദ്ശുത്തിനും പൊതുവേയും ചെയ്തു അമൂല്യസേവ 

നങ്ങളെ ത്തെല്ലാമെന്ന് നാം ആലോചിക്കണം. നിസ്സഹായ: 

രായി, സ്വന്തം നാട്ടില് തന്നെ അടിമകളായി, സകല 

ആശകളും - അറവ് മഹാവ്ൃഗ്രതയില് ആണ്ടുകിടന്ന ഇന്; 

ഡ്വ൯ ജനസഞ്ചയത്തെ തല ഉയത്തിപ്പിടിച്ചു് , സ്വദേശാഭ। 

മാനികളാക്കി സ്വാതന്ത്ര്രലബ്ധിയ്ക്കു അര്ഹരാക്കിയതു് 

ആ മഹാനാണ്. എന്നാല് ഈ സ്വാതന്ത്ര്രലബ്ധിക്കു് 

ഉപയോഥിച്ച ആയുധമെന്തായിരുന്നു7 പല രാജ്യങ്ങളും രക്ത 

പങ്കിലമായ വിപ്പവത്തില്കൂടിയും ക്രൂരയുഭ്ധങ്ങളു ല് കൂട 

യുമാണു” സ്വാതന്ത്ര വം സമ്പാദി ച്ചതു“, എന്നാല് അഹിം; 

സയും തആത്മശക്തി യുംകൊണ്ടു് ധമ്മസമരംചെയ്ത്കു് കായ്യും 

സാധിച്ചതു ഭാരതവുറ ഗാന്ധിജിയും മാത്രമാണു.. 
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സ്വാതന്ത്ര്യം സമ്പാദിച്ചുവെങ്കിലും ഇംഗ്ലണ്ടുമായ! നമക്ക് 

. യാതൊരു വൈരമോ വെവപ്പ്പോ ഇല്ലാതാക്കിയതും ആ മഹാ 

ത്മാവിന്െറ ശ്രേഷ്യതയത്രേ. രണ്ടായിരം വഷങ്ങറംക്കു 

മുന്പു” യേശുദേവന് കാണിച്ചുതന്ന സ്നറേഹംതന്നെയാണു' 

ഗാന്ധിജിയ്ക്ക് ഏകാവലംബമായിരുന്നതു”. സത്യം എന്നതു 

തന്നെയാണ” ദൈവമെന്നും, അഹീാസയേക്കാഠം വലുതായ 

ഒരു ശക്തി ലോകത്തിലില്ലെന്നും നമക്ക് കാണിച്ചുതന്ന ത്ത 

കമ്മധിരനെ ലോകം ഒരു കാലത്തും മറക്കന്നതല്ല. അദ്ദേഹ 

ത്തിന്െറ സന്ദേശം ലോകത്തില് ശാന്തിയും സഭഭാധ്യവും 

കെവരുത്തുവാ൯ ഇടയാക്കുമെനനതില് സംശയമില്ല, 

' അഭ്ധ്യായം &24.. 

"രണ്ട രാഷ്ട്രശ | പ്ലികഠം. 

മഹാത്മജി നമ്മടെ രാഷ്ട്രപിതഠവാണെ ങ്കില്, 

അദ്ദേഹം വിഭാവനചെയ്മ സ്വതന്ത്രഭാരതമാകുന്ന സയധത്തി 

ന്െറ അടി സ്ഥാനങ്ങളു.റപ്പ।ച്ചവര് പണ്ഡി ററ് ജവഹര്ലാല് 

നെഹ് വവും, സര്ദാര് വല്ലഭായി പട്ടേലുമാണു്. ലോക 

ത്തിലെ മഹാശക്തികളുടെയിടയില് നമക്കു ഒരുന്നതസ്ഥാന 

മണ്ടാക്കിത്തന്നതു” നെഹ് വവും, ആഭ്യന്തരമായി രാഷ്ട്രത്തെ 

ശക്തിപ്പെടുത്തിയതു' സര്ദാര് പട്ടേലുമാണു, 

പണ്ഡിററ് (നെഹ് ൨--ജീവചരിത്രം. 
ച ്ങ 

ലോകത്തിലെ പല മഹാന്മാരും തീരെ എളിയ സാഹ 

ചയ്യങ്ങളിലാണല്ലേം ജനിച്ചുവള.ന്നിട്ടുള്ളതു”. എന്നറല് 

ജവഹര്ലാലിനെറ കായ്യം വേറെ വിധത്തിലായിരുന്നു, 

അലഹബാദിലെ അഭി ഭാഷകന്മാരുടെ മുന്നണിയില് നിന്നി 

അന്ന പണ്ഡിററ” മോട്ടിലാല് നെഹ് വവിന്െറയും അദ്ദേഹ 

ത്തിനെറ പത്ത സ്വരൂപഥാണീയുടേയും ഏകപുൃത്രനാണു് 

ജവഹര്ലാല്. അഭ്ദേഹം ഭൂജാതനായതു” ഏ.ഡി, 198 



നവംബര് 14.ംന൯-യാണു. ഇംഗ്ലീഷ് ടൂട്ടഠന്മാരെക്കൊണ്ടു | 

വിദ്യ അഭ്വസിപ്പിച്ച്, ബാല്യത്തിതഅ ന്നെ അദ്ദേഹത്തെ 

ഇംഗ്ലണ്ടിലയച്ചു. അവിടെ ഫാരോ പബ് ളിക്കുസ്ക്ൂഠം, 

ട്രിനിററികോളക്േജ്, കേംബ്രിഡ്ജ് എന്നിവിടങ്ങളില് അഭ 

സനംചെയ്യ് ബിരുദം സമ്പാദിച്ചശേഷം €ഇന്നര് ടെമ്പി 

കില്" ചേന്ന് ബാരിസ്റ്റ പരീക്ഷ ജയിച്ചു, ൭൫, ഡി. 

101 9.ത: അദ്ദേഹം ഇന്ഡ്യയില് മടങ്ങിവന്നു. 

വക്കീല്്പണിയിലേപ്പെട്ട് പണം സമ്പാഭിക്കുന്നതി 
നെക്കാജം രാഷ'ട്രീയകായ്യങ്ങളില് പങ്കെടുക്കുന്നതിനാണു' 

അദ്ദേഹത്തിനു് അഭിരുചി തോന്നിയതു”, എ, ഡി. 1919. 

1 090)-നോടടകൂടി ഇന്ഡ്യന് രാഷ് ട്രീയരംഗത്തു ഗാന്ധിജി 
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.പ്രവേശിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. തെറ നാട്ടുകാര ല്: ബഹു 

സഫസ്രംപേക്കൊപ്പും ജവഹഫര്ലാലും ൧൦ സ്ധിജിയുടെ 

പിന്നില് പൊതുജനസേവനത്തിനിറങ്ങി. അദ്ദേഹ: ആട്വം 

മൃുതല്തനെ കഷകരോടുടം സാധാരണക്കാരോടും അടുത്തു 

പെരുമാറി അവരുടെ കായ്യത്ഭം നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കി. 

ഏ. ഡി. 1990-ൽ തടങ്ങിയ നിസ്സഹകരണപ്പസ: നത്തില് 

.അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്ത് ജയില്വാസം അനുഭവിച്ചു. 

അക്കാലംമതത ഇന്൯ഡ്വ സ്വതന്ത്രയാവുന്നതുവരെയുള്ളു 

കാണ് ഗ്രസ്സ് സമരങ്ങളില് ഒന്നിലെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഭാഗ 

ഭാക്കാകാതി രുന്മിട്ടി ല. അലഹബാദു് മുനിസിപ്പതപ്രസി 

ഡന്റ, കാണ്ഗ്രസ്സിന്െറ ജനറല്സിക്രട്ടഠി, കാണ്ഡഗ്രസ്സ് 

പ്രസിഡന്റ്, കാണ്ഗ്രസ്സ് വക്കിംഗു”കമ്മിററി അംഥാംം 

ഈ നിലകളിലെല്ലാം അദ്ദേഹം സേവനം ചെയ്യിട്ടണ്ട. 

ഒന്പതു പ്രാവശ്വം അദ്ദേഹം തടവുശിക്ഷയ നുഭവിച്ചു. അള്ളേ 

ഫത്തിന്െറ ജീവിതത്തിലെ നല്ല ഒരു ഭാധഥം ഇന്ഡ്വയിലെ 

കാരാഗൃഹമങ്ങളകി ലാണ് കഴിച്ചുകൂട്ടിയിട്ടുള്ളതൂു . സൈമണ് 

കമ്മീഷന് പരിവര്൪ജ്ജനം മുതല് ഏ. ഡി. 1947-ത്: സ്വാ 

തന്ത്ര്പ്രാഛൂിവരെയുള്ള ഇന്ഡ്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യസമര 

ത്തില് ഗാന്ധിജിയുടെ ഒന്നാമത്തെ പടയാളി ഇള്ദേഹമായി 

അന്നു, ത്വാധഥസമ്ചന്നനായ ഇള്ദേഹത്തെ 'ഭാരതത്തിന്െറ 

രത്തം' പന്നു” മഹാത്മജിതന്നെ നാമകരണം ചെയ്ക്കു. പരി 
പുണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യമെന്ന ലക്ഷ്യം ഇദ്ദേഹം കാണ്ഗ്രയ്ത്റ് പ്രസി 
ഡ൯റായിരുന്ന ഏ. ഡി. 1999-ലാണു് നാം സ്വീകരിച്ചതു ം 
ഭരണഘടനയെഴുതിയുണ്ടാക്കുവാ൯ കാ ണസംബ്ജി വിങള്കിചചു 

കൂട്ടണമെന്ന ആശയവും ഇദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായി ഉന്നയി 
ചുതും അതി നുവേണ്ടി എല്ലാം പ്രവത്തിച്ചതും. ഐ. എ൯, 
ഏ, ക്കാരെ മോചിപ്പിച്ചു ഈ രാജ്യത്തിന്െറ അഭിമാനം 

പൂലത്തിയതും പണ്ഡിററ്ജിയത്രേ. ഏ. ഡി. 1946ല് 
ഇടക്കാലധവഞ്ടെന്റ് സ്ഥാപിതമായപ്പ്പോറംമുതല് ഇന്നു 
വരെ അദ്ദേഹംതന്നെയാണ് ഇന്ഡ്യയിലെ പ്രധാനമന്ത്രി 

യും വിദേശകായ്യമന്ത്രിയുമായി രജവ സേവനം ചെയ്ത്കു 
ഭപാരുന്നതു. 



1൭4. 

വിദേശനയം, 

സ്വാതന്ത്രം കരധഗതമാകുന്നതുവരെ ഇന്ഡ്യയ്ക്ക്” 
ഗ്രറ൨ ബ്രിട്ടരേറതില്നിന്നു് പ്രത്യേകമായ ഒരു വിദേശ 
നയമില്ലായിരുന്നു. രണ്ടു ലോകമഹായുദ്ധങ്ങളിലും ബബിട്ടന് 
ചേനാപ്പോഠം ഇ൯ഡ്വയും അതിന്െറ പുറകെ പോകുക. 
യാണു ചെയ്യതു, 

എന്നാൽ പണ്ഡിറ൪് നെഹ് ൨വവിന്െറ ഹസുങ്ങളില്: 
ഇന്ഡ്വയുടെ വിദേശനയം അപ്പ്ിതമായപ്പ്പോഠം മുതല്. 

ഈ രാജ്യത്തിന്െറ ആദശങ്ങറംക്കും താല്പ്പയ്യങ്ങംക്കും 
അനുയോജ്ൃമായ ഒരു പ്രത്യേക നയം ഉണ്ടായി. ഈ നയ: 

ശാന്ധിസിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ നട്ടെല്ലായ അഹിംസാതത്ത്വത്തി 
ന്മലാണു' കെട്ടിപ്പടുത്തിട്ടുള്ളതു”. ഈ നയത്തിന്െറ മാലി 
കതത്ത്വങ്ങം പണ്ഡിററജിതന്നെ പലയവസരങ്ങളിലും 

വൃക്തമാക്കിയിട്ടണ്ട്, / ഒന്നാമതായി ഇന്ഡ്വ റിപ്പബ്ളി 
ക്കായിത്തീനസനശേഷവും ഇന്ഡ്ഡ) ബ്രിട്ടീഷ് കോമണ് വെല് 
ത്തിലെ അംഗമായി തുടരുന്നു. ഇതേപ്പുററി ചിലക്കെല്ലഠേ 
ആക്ഷേപങ്ങളു ണ്ടെങ്കിലും കോമണ്വെൽത്തുമായുള്ള ബന്ധം 

ഇന്നത്തെ അന്താരാഷ്ട്രീയപരിതഃസ്ഥിതിയില് ഇന്ഡ്യ 
യെപപ്പ്ാലുള്ള ഒരു രാജ്ൃത്തിനു ഗുണകരമെന്നുതനനെ പഠ. 

യണം. ബ്രിട്ടണുമായി സമരംചെയ്ത്ക് (ധമ്മസമരമാണെ 
ഭിലും) സ്വാതന്ത്ര്രം നേടിയ ഭാരതം അതേ ബ്രിട്ടണുമായി 

അടുത്ത മൈത്രീ ബന്ധത്തില് കഴിയുവാന് പഠിപ്പിച്ച ഗാന്ധി 

യുടെ രാഷ് ട്രീയമീമാംസ ലോകത്തെ വിസ്പയിപ്പിക്കുന്നു. 

രണ്ടാമതായി ഇന്ഡ്വ ലോകസമാധാനത്തിന്” നിലകൊ 

്ളുന്നു. രാഷ ട്രങ്ങറം തമ്മിലുള്ള കലഹങ്ങംം സമാധാന: 

പരമായി ഒതുക്കിത്തീക്കുവാനും ആോഠാളസഹകരണം. 
കൊണ്ടു മനുഷ്യരാശിയെ മുന്നോട്ട നയിക്കുവാനുമാണു 

യു. എ൯. ഓ, എന്ന സംഘടന നിമ്മിച്ചതു്. ഇ൯ഡ്വ ഈ 

സംഘടനയില് വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്നുമാത്രമല്ല ഇതിനെ 

ബലപ്പെടത്തുവാന്൯ കഴിയുന്നതൊക്കെ ചെയ്തുവരുന്നുമണ്ട. 

ഇന്ഡ്വയ്ക്കക്” സുപ്രധാനമായ കാഷ് മീര്തക്കം ഇതുവതി 

യാണു തീക്കാന് ഗ്രമിച്ചുവരുന്നതു , _) മുന്നാമതായി അമേ 

മിക നയിക്കുന്ന മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങളുടെ ചേരിയിലെ 
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റഷ്യാ നയിക്കുന്ന കമ്മൃണിസ്റ്റ് ചേരിയിലോ ). ചേന്നു 

നില്പാന് ഇന്ഡ്വ തയ്യാറല്ല, ഈ നയം രണ്ടചേരികളു. 

ടെയും വൈരത്തിനി ടവരുത്തിയേയ്ക്ു. മെന്ന് ചിലര് ഭയപ്പെട 

ന്നുണ്ടെങ്കില്, അതേ നയംതന്നെ ഇരുകക്ഷികള്ടെയും ബഹു 
മാനവും ആദരവും ഇന്ഡ്യയ്ക്ക് സമ്പാദിച്ചുകൊടുത്തിരിക്കുന്നു 

"വെന്നു നാം ഓാമ്മിക്കണം. 7 നാലാമതായി ഏഷ്വയില് 

നിന്ന് “കൊളേരോണിയലിസം? മുതലായ ദുഷിച്ചു സമ്പ്രദായ 
ങ്ങളെ. ഉച്ചാടനംചെയ്കക” സകല ഏഷ്യന് രാജ്യങ്ങളെയും 
പുണ്ണസ്വാതന്ത്രത്തിലെത്തിക്കുവാ൯ ഇന്ഡ്ൃ ശ്രമി ച്ചുറ രുന്നു. 
ഈ സഥ്ദഭത്തില് “ഏഷ്വന് റിലേഷന്സ് കോണ്ഫറന്സും” 

“ഇ൯ന്ഡൊനേഷ്വ൯ കോണ്ഫറന്സും ഡെല്ഹിയില് 
വിളിച്ുകൂട്ടിയതും, രണ്ടാമത്തേതു് ഇന്ഡൊനേഷ്വയ്ക്കു” 

സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടാന് സഹായിച്ചതും പ്രസ്താവ്യമാണു. 

ലോകമഹാശക്തിക൦ം ചേരികളായി (010൦8) ദവര് 
തിരിഞ്ഞു നിന്നു” മുന്നാംലോകമഹായുദ്ധത്തിനു” കള മൊരുക്കി 
വരുന്ന ഇയയവസരത്തില്, ഒരുവശത്തും ചേരാതെ ഒരു 
നിഷ്കുക്ഷനില അവലംബിക്കുന്ന നയം രാജ്ൃത്തിന്നാപല്ക്കര 
മാണെന്നും അതൊരു വെറം നിജ്ജീവമായ (൩൦൦) നയ 
മാണെന്നും ചിലര് പറയാണ്ട്. എന്നാല് ഇന്ഡ്വയുടെ 
നിഷ്ണുക്ഷനില സജീവമാ (റനനലബിറ)ണെന്നു” പണ്ഡിററ്ജി 
വൃക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് . ഫ”റഞ്ചകാരുടെ പാവ ഗവണ്ടെന്റായ 
ഇന് ഡാ--ചൈനായിലെ ബവോദായ് ധവണ്ടെന്റിനെ 
ഇന്ഡ്യ അംഗീകരിക്കാത്ത തും, കമ്മൃണിസ്റ്റ് ചൈനയെ 
മറവള്ള വരുടെ ഹിതമന്വേഷിക്കാതെ ഇന്ഡ്വ അംധാീകരി 
ചതും, കൊറിയ൯യുഭ്ധത്തില് യു, എന്. ഓ. യുടെ ഭാധത്ത് 
ഇന്ഡ്യ ചേനാതും, പേഴ്സ്വായിലെ എണ്ണത്തക്കത്തില് തൃ 
രാജ്യത്തിനു” ധാമ്മികപിന്തുണ കൊടുത്തതും, ഇന്നു സൂഡധാ 
നിന്െറ ഭാവിയെ പ്പററി യും സുവസ്സ്മേഖലയെപ്പുററി 
യുമുള്ള ആംഗ്റോ--ഇഈജിപ ഷ്യന് വിവാദത്തില് ഇന്ഡ്വു 
സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നിലയും പണ്ഡിററജി തന്െറ നയ 
ത്തിനുണ്ടെന്നവകാശപ്പെട്ടന്ന വൃക്തിത്വവും സജീവത്വവം 
(റ൬നഷ്ബി൦ റനലിറ്ന)തീച്ചയായും അതിനുണെ ന്നു” ലോകത്തെ 
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രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ഇടയില് അതൃന്നതവും ശ്രേഷ്ഠവുമായ ഒരു 
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"5 ” ഇന്ഡ്വയില് ധ.ിജി നടത്തിയ മിക്ക ധമ്മസമരങ്ങ 

കിലും അദ്ദേഹത്തിന്െറ വല ത കൈയ്യായിരുന്നതു” സര്ദാര് 

വല്ലഭായി പട്ടേലാണു”. ഇദ്ദേഹവും, ഇദ്ദേഹത്തിന്െറ 

ജേവഷ്ഠസ ഹോദരനായ വിത്അല്ഭായ പട്ടേലും (ഇന്ഡ്യന് 
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ഏകന്ദ്രഅസംസ്ച് കീയുടെ ഒന്നാമത്തെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടട 

- പ്രസിഡന്ഠ ) ഗുജറാത്തിലഒള കഠാസാദ്ദ് ഗ്രാമത്തിലാണു 

ജനിച്ചത്”. എ. ഡി, 1570 ഒക്കോബര്മഠസത്തി 

ലാണു” വല്ലഭായി ജനിച്ചതു്, കേവലം ഒരു ഗ്രാമീണ 

കഷകന് മാത്രമായിരുന്ന അദ്ദേഹന്നിന്െറ അച്ഛന് 

അദ്ദേഹത്തെ ഹൈസ്ക്കുഠം വിദ്യാഭ്യാസ ്രിനുശേഷം അധിക 

മൊന്നും പഠിപ്പിക്കാന് കഴിഞ്ഞില്ല. തൻനിമിത്തം കുറച്ച 

കാലത്തേയ്ക്ക്” അദ്ദേഹം ഒരു പ് ളീഡര്ഷിപ്പ് വക്കീലായി 

കഴിഞ്ഞു. ധനസ്ഥിതി ഭേടപ്പെട്ടപ്പോഠം അള്ദേഹം ഇംഗ 

ണ്ടില് പോയി ബാരിസ് ററര് പരീക്ഷ ജയിക്കുകയും മടങ്ങി 

വന്നു് അഹമ്മദബാദു കോടതിയില് വക്കീല്പ്പുണി തുടങ്ങ 
കയും ചെയ തു, താമസിയാതെ അദ്ദേഹവും ഗാന്ധിജി 

യുടെ ശിഷ്യനായി പൊതുപ്രക്ഷോഭണങ്ങളില് ചാടി 
വീണു, ഖെയ്ദാ, ബോര്സാഭ, നാഠാപ്പൂര്, എല്ലാത്തിനും 
മേല് (ഏ. ഡി. 1998-ലെ) ബർദോളി എന്നീ സ്ഥല 

ങ്ങളില് നടന്ന സത്വൃഗ്രഹതാളില് അദ്ദേഹം ഗാന്ധിജി 
യുടെ സൈന്പ്യാധിപനായിരുന്നു, ആളുകളെ. സംഘടി 
പ്പിച്ച് ഏററവും അച്ചടക്കമുള്ള സത്ൃധരഹസേനകളെ 
നിര്മ്മിക്കുന്നതിലും, അനിതരസാധാരണമായ കായ്യുശേ 
ഷിയോടെ അവരെ നയിക്കുനതിലും സ൪ദാ൪ അദ്വിതീയ 

നായിരുന്നു, ഇന്ഡ്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്രം കിട്ടുന്നതുവരെ 
യുള്ള സകല സമരങ്ങളിലും, ഇതരപരിപാടികളിലും 

നെഹ് വവിനെപ്പ്പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹവും പങ്കാളിയായി 
രുന്നു, മറവള്ള നേതാക്കന്മാരോടൊപ്പും അദ്ദേഹവും പല 

പ്രാവശ്യം ജയില്വാസവും കഠിനയാതനക ളു മനുഭവിച്ചു. 
അഭിപ്രായ ദാര്ഡ്ല്യത്തിലും, നിശ്ചയദാര്൪ഡ്വത്തിലും അഗ്രേ 
സരനായിരുന്ന സര്ദാര്ജി സ്വാതന്ത്ര്രലബ്ധിയ്കകു ശേഷം 
ഇന്ഡ്യന് കേന്ദ്ര ക്യാബിനററില് ഡെപൃട്ടി പ്രധാന 

മന്ത്രിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുമായി എ, ഡി. 1950 ഡിസം 
ബര്വരെ മാതൃഭൂമിയ്ക്കു” അതുല്യ സേവനങ്ങംം ചെയ്തു, 
ഏ, ഡി, 190 ഡിസംബര് 15-0൦ ന൯- അദ്ദേഹം 
ബാംബേയില് വച്ചു് അന്തരിച്ചു, 
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സര്ദഭാറഠിന്െറ സേവനങമങ്ങറം, 

സര്ദാര് പട്ടേലിനന്െറ അപദാനങ്ങളെ പ്രകീത്തിക്കുന്ന: 
പലരും അദ്ദേഹത്തെ ഇ൯ഡ്വയുടെ ഉരുക്കുമന്ഷ്വന് എന്നും 
ഇന്ഡ്യന് ബിസ് മാക്ക് എന്നും വിളിച്ചുവരാറന്ട്, മന്ത 
റില്പ്പരം ചെറിയ രാജ്യങ്ങളായി ശിഥിലീഭവിച്ചു കിടന്ന 
ജമ്മനിയെ പത്തൊന്പതാം ഏററഠാണ്ടിന്െറ അന്തിമദശ 

യില് ഒന്നാക്കിയതു” ബിസ്മാക്കാണു്. ഇതുപോലെയാണ് 
സര്ദാ൪ ഇന്ഡ്യയിലെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ. സംഘടിപ്പിച്ചതും. 

എ. ഡി. 1947 ആഗസ്ത് 1൭-ാംന൯- ഇന്൯ഡവ൮) സ്വത 

ത്രമായപ്പ്യോഠം ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്ന അഞ്ഞുറിലധികം 

നാട്ടുരാജ്യങ്ങം ബ്രിട്ടീഷ് മേല്ക്കോയ്മയിരഅനിന്നു” വിമു 

ക്തമായല്ലെൊ. അവര് പുതിയ ഇന്ഡ്വന് യൂണിയനില് 

ചേന്നുകൊള്ളമെന്നു” ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രത്യാശിച്ചു. 

എന്നാല് അവരില് പലരും സ്വതന്ത്രരായി, സ്വേച് ഛാ 

പ്രഭത്വം പുലത്തുവാനുള്ള സന്നാഹങ്ങളാണ്” ചെയ്തതു. 

ഹ സന്ദര്ഭത്തിലാണു” സര്ദാര്പട്ടേത തന്െറ നയചചാതു 

യ്യവും നി ശ്ചയദാര്൪ഡ്ധ്യവും ഏററവും പ്രത്ൃക്ഷമാക്കിയതു'. 

വളരെ ചെവതായ ഒരു കാലയളവിനുള്ളില് ചിന്നിച്ചിത 

റിക്കി ടക്കുന്ന അഞ്ഞൂറില്പ്പരം നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ. അദ്ദേഹം 

യുണിയനില് ചേത്ത്ത. രക്തച്ചൊരിച്ചില് കൂടാതെ അദ്ദേഹം 

സാധിച്ച ഈ വിപ്ളുവാത്മകമായ പരിവത്തനം ലോക. 

ത്തെ അതഭതപരതന്ത്രമാക്കി. 

ഭരണസാകര്യമനുസരിച്ചു് പല നാട്ടുരാജ്ൃങ്ങള്യേയും: 

ഒന്നിച്ച ചേത്തു തിരുവിതാംകൂര്-കൊച്ചി യൂണിയന്, പാ 

ട്വാലാആന്ഡു” ഈസ്റ്റ് പഞ്ചാബ യൂണിയന്, രാജസ്ഥാ൯ 

യുണിയന് എന്നീ ഘടകങ്ങം സൃഷ്ടിച്ചു. വേറെ ചിലയിട. 

ത്തു നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ. അടുത്തുള്ള പാര്ട്ട് “എ” സ്റ്റേറവകളേ.$ 

ചത്തു, ഉദാഹരണമായി ബറോഡാ, കോഠംഹാപ്പൂ൪ എന്നി 

വയെ ബാംബേ സ്റ്റേറില് ചേത്തു* ഹൈദരബാദിന്െറ 

കായ്യത്തില് മറെറാരു മാഷ്ല്രമാണു സ്വീകരിച്ചതു”. സമാ 

ധാനപരമായ സകല ഉപായങ്ങളും നിഷ്പ്രയോജനമെന്നു 
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കണ്ടപ്പോഠം ഇന്ഡ്വന്സൈന്യത്തിന്െറ ഒരു ചെറിയ 
വിഭാധഥം അങ്ങോട്ടയച്ചു. ഭാഗ്യവശാല് അനിഷ്ടസംഭവ 

ങ്ങം അധികമൊന്നമുണ്ടായില്ല. അല്ലദിവസങ്ങഠക്കു: 

ളില് നൈസാം പ്രവേശന പ്രമാണത്തില് ഒപ്പുവച്ചു. 

ഇങ്ങനെ പല മാറ്റൂങ്ങളിലൂടെയാണു' അദ്ദേഹം ഇന് 
ഡ്വന് യൂണിയനെ സംഘടിതവും ഭദ്രവുമാക്കിയതു'”. സ്വാത 

ത്ര്രം ആധഗതമായ ശേഷം ഒരു മുന്നരക്കൊല്ലമേ തഠാദ്ദേഹം 

ജീവിച്ചിരുന്നുള്ളവെങ്കിലും ഇ൯ഡ്വഠരാഷ്ട്രത്തിന്െഠ 

അടി സ്ഥാനക്കല്ലകഠം ഉറപ്പിക്കുന്നതില് അദ്ദേഹം പണ്ഡി 
റ് നെഹ്വവിനോടൊലപ്പം ഗണ്യമായ ഒരു പങ്ക് വഹിച്ചു. 

ശയം ജയയും യായ യയാ 

അഭ്ധ്യായം പ 

ഇന്ഡ്വന് റിപ്പബ്ലിക്ക്. 

ക്വാബിനറ൪് മിഷന് പദ്ധതിയനുസരിച്ച്. ഏ, ഡി. 

1046-ല് വിളിച്ചുകൂട്ടിയ കാണ് സ്റ്റിഠഠതൃവന്റ൨് അസംബ ളി 
(കാണസംബ്ളി) എ, ഡി, 1947- ആഥസ്ത്റ് 14-ാം ന്൯- 
മുതല് ഇന്ഡ്വ്യയുടെ പരമാധികാരം ഏറെറട്ുത്തു. രണ്ടു, 
വര്ഷം, പതിനൊന്നുമാസം, പതിനെട്ടു ദിവസംവരെ നീണ്ട 
നിന്ന വാദപ്രതിവാ ദങ്ങംക്കും ചച്ചകഠംക്കുംശേഷം പതിയ 
ഭരണഘടന അംധികൃതമായി. അവര് ഭരണഘടനയുടെ 
അടി സ്ഥാനമിട്ടതു” പണ്ഡിറഠര് ജവഹര്ലാല് നെഹ് ൨ ആവ 
തരിപ്പിച്ച ലക്ഷ।പ്രഖ്യാപനപ്രമേയമായിരുന്നു. ഈ പ്രമേ 
യത്തില് പ്രസ്താ വിച്ചിരിക്കുന്നതു” ഇ൯ഡ്വയിലെ ജന 

ങഅ്ങറം ഈ രാജ്യത്തെ പരമാധികാരമുള്ള ഒരു ജനകീയ 
റി പ്പുബളിക്കാക്കുവാ൯ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും, ആയ 
തിലേയ്കായി ഈ ഭരണഘടന നിമ്മിക്കുന്നുവെന്നുമാണു', 
ഈ റിപ്പബ്ളിക്കില് എല്ലാ പാരന്മാക്കും സാമുഹൃവും 
സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ നീതി ലഭിക്കുന്നതാണെ 
ന്നും എല്ലാവക്കും തുല്ൃനിലയും തുല്യസദ്ദര്ഭസാകര്ൃങ്ങളും 
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ഡാക്ട൪ രാജേന്ദ്രപ്രസാദ്, 

ഇണ്ടായിരിക്കുന്നതാണെന്നും, ചിന്താസ്വാതന്ത്ര്യം, അഭി 
പ്രായസ്വാതന്ത്ര്യം, വി ശ്വാസസ്വാതന്ത്ര്വം മതസ്വാതന്ത്ര്രം 

മുതലായ അവകാശത്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും കൂടി ഈ 
പ്രമേയത്തില് പഠഞ്ഞിട്ടുണ്ട് , ഭരണഘടനയുടെ വിശദാം 

ശങ്ങറം ഹുഴുതിയുണ്ടാക്കുവാനായി കാണ് അസംബളി ഏതാ 

അം കമ്മിററികളെ. നിയോഗിച്ചു. അതില് പ്രധാനപ്പെട്ട 
കമ്മിററി, ഡാക്ല൪ അംബത്കര് അധ്യക്ഷന് ആയിരുന്ന 

ഡ്രാഫ്ററിംഗ” കമ്മിററി ആയിരുന്നു, ഫ്ട്ടുമാസം കൊണ്ട് 

കമ്മി ററികളെ ല്ലാം ജോലി പൂത്തിയാക്കി ഭരണഘടനയുടെ 

(ന൭൭ല് കാണ് അസംബ മിക്ക് സമര്പ്പിച്ചു, കാണ് അസം 

ബു] ആ കരടുപ്പമാണത്തെ ഓരോവകപ്പയി പരിചിന്ത 

നം ചെയ്ത് വേണ്ട ഭേദധാതികറം വരുത്തി, പ്രമാണത്തിന്െറ 
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അവസാന രൂപത്തില് കാണ് അസംബ്ഭി അതിനെ ഏ.. 

ഡി. 1942 നവം൦ബ൪ 96-0൦ നു- അംഗീകരിച്ചു. ഏ. ഡി. 

1050-ജാനുവരി2 6-ഠംദ-പുതിയഭരണ ഘടന നടപ്പില്വന്നു. 

9099 വകുപ്പുകളും, ട് പട്ടിുകകളും ഉള്ള ഈ പ്രമാണം സ്വത: 

ന്രഭാരതത്അരിനെറ ഭരണകൂടം വിശദമായി വിസ്തരിക്കുന്നു. 

ഇന്ഡ്വ൯ യൂണിയന്, 

ഇന്ഡ്വ ഹുന്നും ഭാരതം ഹ്റിന്നും പറയപ്പെടുന്ന ഇട് 

രാജ്യം സ്റ്റേറവക്ളുടെ ഒരു യൂണിയന് ആയിട്ടാണു” ഭരണ 

ഘടനയില് വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നതു”. ഫെഡറേഷന് 

എന്നതിനു പകരം യൂണിയന് എന്ന പദമാണു ഉപയോ 

ഗിച്ചിരിക്കുന്നതു”. ഇതിലെ ഘടകങ്ങളായ സ്ല്റേവകഠംക്കൊ 

ന്നിനും യുണിയനില് നിന്നു് വേര്തിരിയാവുന്നതല്ല., ഈ 

രാഷ്ട്രം മുടവനും ഒന്നായിട്ടു ഇവിടെ അധിവസിക്കുന്ന 

ആളുകഠം മുഴുവനും ഒരേതരക്കാരായിട്ടും അവരെല്ലാം ഒരേ: 

ധവണങെന്റി നെറ കീഴിലായിട്ടുമാണു' ഭരണഘടന ഇന് 

ഡ്യന് റിപ്പുബ്ളിക്കിനെ നിധ്വചിച്ചിരിക്കുന്നതു . ഭരണ 

സമകര്വതഅിനായി യൂണിയനില് അംധങ്ങളായിരിക്കുന്ന 27 

സ്റ്റേവകളെ. പാര്ട്ട് ഏ, പാര്ട്ട ബി, പാര്ട്ട് സി ഹന്ന 

മുന്നു തരത്തില് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതു"താഴെ കരണ: 

പ്രകാരം ഒന്നാമത്തെ പട്ടികയില് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മു 

ശു. 

1, ആസ്സാം ൫. ഒറിസ്സാ. 

“7, / ബീഹാര്. ഴ്. പഞ്ചാബ്. 

39. ബോംബെ. ൭.” ഉത്തരപ്രദേശ്. 

4. മദ്ധ്യപ്രദേശ്. 9. പശ്ചിമബംഠാം. 

മദ്രാസ്സ്. ൯ 
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ബി. 

1. ഹൈദരബാദ്. 0. രാജസ്ഥാന്. 

5. ജമ്മുആ൯റവകാഷ്മീ൪. 7. സരരാഷ് ട്രാ 
9. മദഭ്ധ്യഭാരത്, 8, തിരുവിതാംകൂര്. 
4, മൈസു൪. [കൊച്ചി 

൭. പാട്വാല ആന്റ് പൂവ്വ 9. വിസ്്യാപ്രദേശ്. 
പഞ്ചാബ യൂണിയ൯. 

സി. 

1. തആജമിര൪. ൫0. ഹിമാചത്പ്പദേശ്. 

5. ഭോപാല്. റ... :% 

3. ബിലാസ്പൂ൪. 8. മണിപുരം. 

4. കൂ൪ഗ്, പം ത്രിപുര. 
9. ഡെല്ഹി. 

പാര്ട്ട് :ഏ' സ്റ്റേറ൨കഠം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്തു' ശവ 

്ജ്൪മാരുടെ പ്രാവിന്സുകളായിരുന്നവയും, :ബി' സ്റ്റേറവകഠം 
പയ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ ചിലതു ക്ററയും ചിലതു” സാക 

രൃം പോലെ സംയോജിപ്പിച്ചു ഉന്ടാക്കി]യ യൂണിയനുകളും, 
“സി” സ്റ്റേവകഠം മുന്പു” ചീഫ് കമ്മീഷണറമ്മാരുടെ പ്രാവി 

ന്സുകളായിരുന്നവയും ആണെന്നു” വ്ൃക്തമാണല്ലോ. ഏം 

ഡി. 1937-ലെ ഗവണെന്റ് ഒഫ് ഇന്ഡ്യ ആക്ടില് ഉദ്ദേ 

ശിച്ചിരുന്ന ഫെഡറേഷനില് നിന്നും ഇപ്പോഴത്തെ യൂണി 

യന് പാടെ വൃത്ൃസ്തമാകുന്നു. ഏ. ഡി. 19299-ലെ ഫെഡ 

റേഷന് സ്വേച്ചാധിപത്യമുള്ള നാട്ടുരാജ്യങ്ങളും ജനാധി 

പത്വമുള്ള പ്രാവിന്സുകളും കൂട്ടിച്ചേര്ത്തള്ള ഒരു സംഘട 

നയായി രുന്നു. എന്നാല് ഇന്നത്തെ യൂണിയനാകട്ടെ, തൂല്യ 

നിലയിലുള്ള പടകത്കറം സംയോജിച്ചുള്ള ഒരു ഫെഡറേഷ 

നാണു. 

കേന്ദ്രഗവണ്െമെന്വ്. 
ലം ജന് ളയ, 

കേന്ദ്രത്തിലെ യൂണിയന് ധവണ്ടെ൯റിനു” ഒരു പാര്ല 

മ൯ററി ഗവണെന്റിന്െറ രൂപമാണു മ്ളതു അതായതു, 
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എക്കികൃട്ടീ വ” പാ൪ര്ലമെ൯റിനോടട ഉത്തരവാദമുള്ളതാണ് 

പാര്ലമെന്റ് ധനനിയന്ത്രണംമൂലവും നിയമനിമ്മാണം 

മൂലവും എക്രികൃട്ടീവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന, 

കേന്ദ്ര എക്രികൃട്ടീവു്. 

ഇന്ഡ്വന് ഭരണഘടനയ്ക്കു അമേരിക്കയിലേയും 

ഇംഴ്ണ്ടിലേയും ഭരണഘടനയോട് ചില സാമ്യങ്ങഠം 

ഉണ്ടു്. അമേരിക്കയിലെപ്പോലെ ഇന്ഡ്യന് രാഷ് ട്രത്തി 

“നന്െറയും അധിപന് പ്രസിഡന്റാണ്. എന്നാല് അമേരി 

ക്കയിലെ പ്രസിഡന്റ് അവിടത്തെ എക്ടികൃട്ടീവിന്െറ 

യഥാത്ഥതലവനും അവിടത്തെ ക്വാബിനഠ൪് പ്രസിഡ 

.൯റിനന്െറ നിഴല് മാത്രവും ആണെന്നിരിക്കെ ഇന്ഡ്യയിലെ 

പ്രസിഡന്വ് ഇംഗ്ലീഷ് രാജാവിനെപ്പേംലെ രാഷ്ട്ര 

ത്തിന്െറ നാമമാത്രമായ അധിപനാണ്, ഗവണ്മെന്റ് 

യു വനും അദ്ദേഹത്തിന്െറ പേരിലാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിലും 

അദ്ദേഹം രാജ്യം ഭരിക്കുന്നില്ല. 

പ്രസിഡന്റ്, 

37 വയസ്സിനു മേല് പ്രായവും യൂണിയൻ പാര്ലി 
മെ൯റിന്െറ അംഗമായിരിക്കാ൯ യോഗ്യതയും ഉള്ള 
ഇന്ഡ്യയിലെ ഏതൊരു പൌരനും ഇന്ഡ്വയിലെ പ്രസി 
ഡന്റാകാവുന്നതാണു. അദ്ദേഹത്തെ അഞ്ചുകൊല്ലക്കാലത്തേ 

ക്കാണ്” തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതു്”. പ്രസിഡന്റിനെ തെരഞ്ഞെ 
ടുക്കുന്നതിനു” ചുമതലപ്പെട്ടവ൪ര കേന്ദ്രപാര്ലമെ൯റിന്െറ 
ഇരുമ ണ്ഡലങ്ങളി ലേയും അംധങ്ങളും, സ്റ്റേവനിയമസഭക 
കൂറിലെ അംഠാങ്ങള മാകുന്നു. അഞ്ചവര്ഷത്തിനുശേഷം അതേ 
ആള്ലെത്തന്നെ വിണ്ടും തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണു. പ്രസി 

ഡന്റിനു” താമസിക്കാന് ഒരു മന്ദിരവും, മാസംതോറം 

1 0,000 രൂപ ശമ്പളവും ഉണ്ടു. 

പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം വളരെ അന്തസ്സ്സുമ്ളതും പല 
'അവകാശങ്ങളു ഒളതും ആണു്, അദ്ദേഹം ഓദ്വോധിക നില 
യില് ചെയ്യുന്ന യാതൊരു പ്രവൃത്തിയേയും ഒരു കോട 
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തിക്കും ചോദ്യം ചെയ്യാവുന്നതല്ല. ഹന്നാ ഭരണഘട 
നയെ ലംഘിക്കുന്ന ഹുന്തെങ്ക്ലും ഒന്നു” അദ്ദേഹം ചെയ്താല് 

ി ) ി ടം 
അദ്ദേഹത്തെ പാര്ലിമെനന്റിനു' വിസ്മരിച്ചു (02൬൧൭2 

ചെയ്ത്) സ്ഥാനത്തു നിന്നു് നീക്കാവുന്നതാണ്ട. 

ഹ ക്രികൃട്ടീവു അധികരങ്ങം മുഴവനും പ്രസിഡ. 

നറില് നിക്ഷിപ്മാണു.. അദ്ദേഹം തന്നെയാണു” ഇന്ഡ്യ 
യിലെ സൈന്വഞ്ളുടെ അധിപന്, തക്കതായ കാരണം. 
കണ്ടാല് മാപ്പുകൊടുക്കുന്നതിനും ശിക്ഷക€ം കറയ്ക്കു ന്നതിനും: 

അദ്ദേഹത്തിന്” അധികാരമണ്ട്. ഗഥറണ്ണ൪മാര്, ഇന്ഡ്യ 

യുടെ  വിദേശരാജ്യപ്രതിപരുഷ ന്മാര്, ഹൈക്കോടതി 

ജഡ്ജിമാര്, യൂണിയന് പണ ളിക് സവ്വീസ് കമ്മിഷന്. 
അറേറാര്ണി ജനറല്, ആഡിററര് ജനറല്, ഇലക് ഷണ് 

കമ്മിഷന്, ഫിനാന്സ് കമ്മിഷന് മുതലായ പ്രധാനപ്പെട്ട 

നിയമനം നടത്തുന്നതു് പ്രസിഡന്റാണ്. പാര്ല 

മെന്റ് വിളിചകൂട്ടന്നതും, പിരിച്ചുിടുന്നതും, ധനാഭ്വത്മ 

നകളും ബ് ല്ലക ളും മറ൨നിയമങഞ ളും ഉണ ക്കു൨ഠന്൯ പഠ൪ല 

മെന്റിനോട നിര്൪ദ്ദേശിക്കുന്നതും അദദ്ദഹഠാണു്. അടിയ 

ന്തിരാറസ്ധയില് ഭരണം പഫ്ൃു,റെറടുക്കുന്നതിനും അദ്ദേഹ 

ത്തിനു അധികാരമുണ്ട് : 

വൈസ്'പ്രസിഡന്൯ന്വ്. 
അം. ജം. 

9 വയസ്സിനു മേല് പ്രായവും ക്രേ നദ്രത്തിലെ കാണ് 

സില് ഓഫ് സ്റ്റേറവ് മെംബ൪ ആകാന് യോഗ്യതയും ഉള്ള 

ഇന്ഡ്യയിലെ എതൊരു പാരനും റൈ സ് സിഡന്൯റ് 

ഒ്ഞകാം. അദ്ദേഹത്തെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതു” യൂണിയന് 

ചാര്ലമെന്റിനെറ രണ്ട സഭകളും കൂടിയാണു്, അമേരി 

യിലെ ധൈസ് (പ്രസിഡന്റ് നെറ്പേഠലെ അദ്ദേഹം കേര 

ത്തിലെ ഉപരിമ ബ്ധലമായ കണ് സില് ആഫ് സ്റ്റേററിലെ 

ഞദ്ധ്വക്ഷം റഹിക്കുന്നു. പ്രസിഡന്റ്,നു സുഖമില്ലാത്ത 

അവസര ളിലം അദ്ദേഹം രാജ്ൃത്സിത്: ഇല്ലാത്ത അവസര 

ഞ്ാളിലും അദ്ദഹം മരിച്ചുപോകുക്യോ സ്ഥാനഭൂഷ്ടനാക്ക 

പ്വെടകയോ ചെയ്യുമ്പോറം അദ്ദേഹത്സിനെറ ശേഷിക്കുന്ന 
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ഒദ്യോഗിക കാലരേക്കും, വൈസ്പ്രസിഡന്റിരു പ്രസി 
ഡന്റിനു പകരം ജോലിനോക്കാവുന്നതാണു്. ഫുന്നാകു 
അമേരിക്കയി ലെപ്പ്പോലെ അദ്ദേഹം പ്രസിഡന്റ് ആല് 
ന്നതല്ല. ശേഷിക്കുറവിനും കഠറങ്ങംക്കും ധൈസ്പ്രസി' 

ഡ൯റിനെ മാററാവുന്നതാണു.. 

ര്ണ് സില് ഒഫ് മിനിസ്സ്റേഴ്സ് (ഖാ) 
ളി ഞം - ൦ അ തത റ. സ 1] 

ഭരണ നിവ്ൃവഹണത്തില് പ്രസിഡ൯റിനെ സഹായിക്കു 
വാനും ഉപദേശിക്കുവാനും ഒരു മന്ത്രിസഭയുണ്ട്- അതിന്െറ 
തലവനാണ പ്രധാനമന്ത്രി. പ്രധാനമന്ത്രിയെ നിയമിക്കു 
ന്നതു പ്രസിഡന്റാണ്, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഉപദേശാനുസ 
രണം പ്രസിഡന്റ് മററ മന്ത്രിമാരേയും നിയമിക്കുന്ന. 
മന്ത്രി സഭയ്ക്കു, പ്രസി ഡ൯റിനു” ഇഷ്ടമുള്ള കാലംവരെ ഭരണം 
നിവ്ൃഹിക്കാം. അതായതു, അലക്ട്” പാര്ലമെന്റിന്െറ 
വിശ്വാസമുള്ള കാലമത്രയും അവര് പാര്ലമെ൯റി നോട്ട് 
കൂട്ട” ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളവരാണു്. ഒരു മന്ത്രിയെയോ; 
മന്ത്രിസഭ മുഴുവനെയു മോ രണ്ടു കാരണങ്ങം കൊണ്ടു് മാററാ 
വുന്നതാുണു. 

1, വിശ്വാസരാഹിത്വം. 

ഇ. ഭൂരഭരണം. 

യൂണിയന് പാര്ലമെന്൨൦. 

കേന്ദ്ര തിലെ പാര്ലമെന്റ് ഒരു ദ്വിമണ്ഡലസഭ 
യാണ. ഉപരിമണ്ഡലം കണ്സില് ഓഫ സ്റ്റേറ്സ് 

ലു 
ഴ്] ൮ ടി ് | ല്ലുന്നും അധോമണ്ഡലം ഹാസ് തതഫു് ദി പിപ്പിഠം 

(ജനസഭ) റ്റിന്നും അറിയപ്പെടുന്ന. എതു നിയമവും 
പാസ്സക്കുന്നതിന്, പ്രസിഡന്റിന്െറ അനുമതി വേണം. 

ി ധം ി കണ്സില് ഓഫ സ്ക്റേറ൨ :-__ഇതില് ഏകദേശം 
200,മെംബ റന്മാരുണ്ടു”. ഇവരെ തെരഞ്ഞെട്ുക്കുന്നതു” സ്റ്റേറ൨ 

് 
ര 

് 
കതൂിലെ ലെജിസ്നേററിവു അസംബ കികളാണു്. ഇതു് 

20362 



140 

ഒരു സ്ഥിരസഭയാണു'. അതിന്െറ മുന്നിലൊരുഭാധം 
അംഥധാഞ€ം എല്ലാ രണാമത്തെ വര്ഷവും പിരിഞ്ഞു മാവന്നു. 
ഈ സഭയിലെ അംഠാത്ളില് 19 പേരെ പ്രശസ്തരായ 
കലാകാരന്മാര്, സാഹിത്യകാരന്മാ൪ ശാസ്രജ്ഞന്മാര്, സമു. 
ദായ സവകന്മാര് തുടങ്ങിയവരില് നിന്നു പ്രസിഡന്റ് 
നിര്ദ്ദേശിക്കുന്ന. 

ഫാസ് ഓഫ് ദി പീപ്പിലം (ജനസഭ) 
ട്ട. അങ്ക... നന്ന തിയി 

ഇതിലെ അംഠാങ്ങളഠായ 500 പേരില് ബഹൃഭൂരി 

പക്ഷവും ഇന്ഡ്യയിലെ സ്റ്റേറവകളിലെ എല്ലാ പൊതുജന 

ങ്ങളു.ംകൂടി നേരിട്ടു തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. പ്രായപൂത്തിയായി 
ട്ടു ഒള എല്ലാവര്ക്കും (അതായതു” 21 വയസ്സ് തികഞ്ഞ വക്കു) 
വോട്ടവകാശമുണ്ട്. ജനസഭയുടെ കാലാവധി അഞ്ചുവര്ഷ 

മാണ്. അതിനു മമ്പായി പിരിച്ചുവിടന്നതിനും, അടിയ 
ന്തിരാവസ്ഥയില് ഓരോ കൊല്ലം വീതം നീട്ടിക്കൊണ്ടു 
പോകുന്നതിനും പ.സിഡന൯്റിന് അധികാരമുണ്ട്, 

ജനസ ഭയുടെ രണ്ട സമ്മേളനത്ങളെങ്കിലും തതണ്ടതോറം 

ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണു്. 9 വയസ്സായ ഇന്ഡ്യയിലെ 

ഏതൊരു പാരനും മററ വിധശ്തിലുള്ള അയോഗ്യതകള്ളൊ 

ന്നുമില്ലെങ്കില് (അതായതു” ചിഅഭൂമം ഇല്ലാതിരിക്കുക, 

ഗവണ്മെന്റ് ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന സ്ഥാനങത്ങള്ളൊന്നും ഇല്ലാതി 

രിക്കുകൃഷ ഒരു വിദേശരാജൃത്തിലെ പഠരനല്ലാതിരിക്കുക] 

ജനസഭയിലെ അംഗാമാകാവുന്നതാണു . 

ജനസഭയ്കുഠാണു് ഉപരിമണ്ഡലരെക്കാഠം കൂടുതല് 

അധികാരങ്ങം ഉള്ളതു”. ധനസംബന്ധമായ ബില്ലക്റം 

ജനസ ഭയിലാണു് അവതരി പ്പ്റിക്കേണ്ടതു'. അഅരം ബില്ല 

കം കണ്സില് ഓഫ സ്റ്റേ അംധീകരിച്ചില്ലെങ്കിലും 

ജനസ ഭയ്ക്കു, പാഡസ്സറാക്കാവുന്നതാണു'. മറ൨ ബില്ലകഠം രണ്ട 

സഭകളും പാഡസ്സ്റാക്കണം. രണ്ടു മണ്ഡലങ്ങളും തമ്മില് 

അഭി പ്രായവ്യത്യാസം ഉണ്ടായാല് പ്രസിഡന്റിന് രണ്ടു 

സഭജകക്ടേയും ഒരു സംയുക്തസമ്മേളനം വിള്കിച്ചകൂട്ടി ഹാജ 

രായിട്ടുള്ള മെംബറന്മാരുടെ (രദിലേയും) ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ 
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നിയമം പാഡസ്സാക്കാവുന്നതാണു., ആണ്ടതേംവമ മുള ബഡ്മൂറ൨ 
പാസ്സാക്കുന്നതും ധനാഭ്യത്ഥനകഠം പാസ്സ്റാക്കുന്നതും ആവ 
ര്യാനുസരണം തുകകഠം വഭ്ധിപ്പിക്കുന്നതും കുറയ്ക്കുന്നതും 
ജനസ ഭയുടെ അധികാരങ്ങളില് പെട്ടന്നു. 

സ്നേ൨റ് ധവണെമന്റകംം. 

സ്റ്റേവകളിലും ഏതംണ്ടു” ഇതേ രീതിയില്ത്തന്നെ 
യാണ് ഭാണവ്ൃവസ്ഥ. പാട്ടു” “ഏ' സ്റ്റേറവകളില് ഗവര്ണര് 
മാരും ഓരോ കൃാബിനററം ഉണ്ടു്. ഗവര്ണരുടെ അധി 
കാരങ്ങളും സ്റ്റേ മന്ത്രിമാരുടെ അധികാരങ്ങളും ഏകദേശം 
കേന്ദ്രത്തിലെപ്പ്പോലെ തന്നെ. പാര്ട്ടു” “ഏ? സ്റ്റേറവകളില് 
ബീഹാര്, മദ്ധ്യപ്രദേശ്, ഒറീസ്സ എന്നിവിടങ്ങളില് ഗിരി 
വശ്ശൂക്കാരുടെ താല്പ്പുരൃങ്ങള്ം സംരക്ഷിക്കുനതിനു” ഒരു 
മന്ത്രി ഉണ്ടു്, മദ്രാസ്, ബാബേ, യൂ, പി., പഞ്ചാബ്, 
പശ്ചിമബംഗാഠം, ബീഹാര് എന്നിവിടങ്ങളില് ദ്വിമണ്ഡല 
നിയമസ ഭകളാണുള്ളതു”, സ്റ്റേറവകളിലെ ലെജിസ്പേറഠീവു” 
അസംബ്ജികഠംക്കു' കേന്ദ്രത്തിലെ ജനസഭയെപ്പേോലെതന്നെ 
യാണു” അധി കാരങ്ങംം. 

പാര്ട്ടു' “ബി? സ്റ്റേവകളു]ല് ഠാവര്ണര്ക്കു” പകരം 
രാജപ്പമുഖ൯ ആണു” മേധാവി. ഈ സ്റ്റേറവകളൂിലും മന്ത്രി 
സഭകമ്ം അവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അസംബ്ലു?കളും ഉണ്ടു. 

പാര്ട്ട് “സി? സ്റ്റേറവകഠം എല്ലാം ഇതേ നിലയില് 
എത്തിച്ചേരണമെന്നാണു” പ്രതീക്ഷ. 

കേന്ദ്രവും സ്റ്റേറകളൂ മായുള്ള ബന്ധം. 
ത്തന്നെ തതതത്തുത്ത്തു 

നിയമനിമ്മാണവിഷയത്തില് കേന്ദ്രത്തി ന്റ യും, 
സ്റ്റേവകളു ടേയും അധികാരസീമകറം വ്യക്തമാക്കു നതി ന് 
വേണ്ട ഏര് പ്പ്ാടുക൭ം ഉണ്ട്. ഇതുപോലെതന്നെ ഭരണപര 
മായും സാമ്പത്തികമായും ഉള്ള ബന്ധങ്ങളും ഭരണഘടനയില് 
വിശദീകരിച്ചിട്ടണ്ട്. ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേററില് ഒരു സ്തൃംഭനാ 
പുസ്ഥ ഉണ്ടായാല് പ്രസിഡന്റിനു” അവിടത്തെ ഭരണം 
ഏറെറടുത്തു” കാര്ൃങ്ങം നടത്തുവാന് അ ധി കരരമുണ്ടു*. 
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സംധഠരണയാതിയില് ഈ അധികാരങ്ങം ഉപയോഗിക്കു 

പ്പെടുന്നവയല്ല. എന്നുതന്നെയല്ല, അവ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി 
വരുന്ന അവസരങ്ങളില് പ്രസിഡന്റിന്െറ പ്ര വൃത്നിക൦ം 
പാര്ലമെന്റ് കര്ശനമായി നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, 

മൂന്നു” രക്ഷാവൃവസ്ഥകംം. 

ജനതാളുടെ മടലികാവകാശങ്ങം സംരക്ഷിക്കുന്ന 

തിനും, രാജ്യഭരണം കായ്യക്ഷമതയോടെ നിവ്ൃഹിക്കപ്പെട 
ന്നതിനും പൊതുമുതല് ശരിയാംവണ്ണം വ്യയം ചെയ്യന്ന 
തിനും മുന്നു” ഉപാധികളരാണളളതു്. അതായതു കാരൃ 

ശേഷിയുള്ളതും, സ്വതന്ത്രനിലയുള്ളതുമായ ഒരു ജുഡിഷ്യറി, 

ഒരു ശേഷിയുള്ള പങ്ദിക്കു” സവ്വീസ്, ഒരു കുംപ്ട്രോളുര്൪ 

ആ൯റ” ആഡിററര് ജനറല് ഒാഫ” ഇന്ഡ്ൃാ 

0൦൩0൩01൦ & ൧൩0൧൦ ൫ഗങ്ചി വ് 1൭൨൭൮. 

ഇന്ഡ്വയിലെ ഏററവും ഉയന കോടതി സുപ്പീം 

കോടതിയാണു്., ഇതിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റീസും മറ൨് എള് 

ജഡ്മിമാരും സിവിലും ക്രിമിനലും കേസുകഠംക്കു പുറമെ 

(അസല് കേസുകളും അപ്പ്പീല് കേസുകളും) ഭരണഡടനാ 

പരമായ കേസുകളും തീത്മാനിക്കുന്നു. ഇവരാണു” ഈ 

നാട്ടിലെ കേസുകഠംക്ക് അവസാനതീരുമാനമുണ്ടാക്കേണ്ട 

വര്. ഇവരുടെ അധികാരങ്ങ൦ം വിപപലമാണു”. ഇതു 

പോലെ തന്നെ ഓരോ സ്സറേററിലും ഓരോ ഹൈക്കോര്ട്ടും 

ഉണ്ട്. ഈ രാജ്യത്തെ മുഡിഷ്വറിയാണു” സകല പരേ 

മാരുടെയും അവകാശങ്ങളെ. ഭദ്രമായി സുക്ഷിക്കുന്നതു 

പങ്ങിക്കു സവ്വീസുകളില് കാരൃക്ഷമതയെമാത്രം മാന 

ദണ്ഡമായിക്കരുതി യോഗ്യതയുള്ള തളുകള്ളെ ഹഎഴുക്കുന്ന 

തിനു" കേന്ദ്രത്തില് യുണിയന് പല്ലിക്ക് സവ്വീസ് കമ്മീ 

ഷന, സ്റ്റേറ൨ഭ ളില് ഓരോന്നിനും പുത്യ്യേകം പബ്ലയക്കു” 

സവ്വീസ” കമ്മീഷനുകളു.ം ഉണ്ട്, 

പൊതുധനം വ്യയം ചെയ്യുന്നതില് ശരിയായ മാറ 

അം നിര്ദ്ദേശിക്കുന്നതിനും, ൭ വിധങ്ങളുില്ത്തനെ 
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ചെലവുകംം നടക്കുന്ന ണ്ടോ എന്നു പരിശോധിക്കുന്നതിനും 

ആണു” കംപ്ട്രോളൂര് ആന്റ് ആഡിററര് ജനറല് എന്ന 

ഉദ്യോഗസ്ഥന്. ഇദ്ദേഹവും സുപ്രീംകോടതീ ജസ്മിമാരെ 

പ്പ്യോലെ സ്വതന്ത്രനിലയും സ്ഥനവലി പ്പധുമള്ള ഒരാളാണു. 

ഭരണഘടനയിലെ മററ വ്ൃയവസ്ഥക൦ം. 

മേല് വിവരിച്ച ഭരണ വ്യവസ്ഥകഠം കൂടാതെ പരരന്മാ 

രുടെ മാലികാവകാശങ്ങഠം ഭരണഘടനയില് വിവരിച്ചി 

ട്ടണ്ട്, ഹിന്ദി ഇന്ഡ്യയുടെ രാഷ്ട്ര ഭാഷയായിരിക്കണ 

മെന്നും ഇതില് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടണ്ട്. അയിത്തം എനാ 

ദുരാചാരം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. പൊതുജനങ്ങളുടെ സാമ്പ 

ത്തികനില ഉയത്തുനതിനും, കഴിയുന്നിടത്തോളം സാമ്പ 

ത്തികതുലൃത(110ഥ0്ബ൦ 2൩൦9) കൈവരുത്തുന്നതിനും 
മാഥ്ദൂനിദ്ദേശകതത്വങ്ങറം (ഡയറക്ലീവു” പ്രിന്സി പ്പിഠംസ്) 

ഭരണഘടനയില് ഉണ്ടു്, ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഉപരിയായി 

ഭരണഘടന, ബഹജനങ്ങളുടെ പരമാധികാരം (൫0൦൦. 

ലി ൩൬൦ ൨ ൨൪൦ 16001൦) എന്ന മഹനീയമായ അടിസ്ഥാ 
നത്തിലാണ് കെട്ടി പ്പടുത്തിട്ടുള്ളതു”, ഇതു” ലക്ഷ്വപ്രഖ്വാ 
പന പ്രമേയത്തില്ത്തന്നെ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതി 
പ്രകാരമാണു. “ഇന്ഡ്യയിലെ ജനങ്ങളായ നാം ഈ 
രാജ്യത്തെ ഒരു പരമാധികാരമുള്ള ജനകീയറി പ്പുങ്ലിക്കു് 

തആതക്കുവഠന് നിഞ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതിനാല്, ആയത ലേ 

ക്കായി ഈ ഭരണഘടന നിമ്മിച്ചുകൊള്ളന്നു,?? 

൭ പസംഹാരം. 

യ യ ഇന്ഡ്യ ഇന്നു ഒരു മതേതര രാഷ്ട്രമ; ണ്, ഇവിടെ 
യുള്ളതു ലോകത്തിദലയ്ക്കുവച്ച് ഏററവും വലിയ ജന?ധാി 
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പര്പ്യം (ഡെമൊക്രസി) ആണു്. ഇന്ഡ്യയിലെ സമ്മതിദാ 
യകന്മാരുടെമാത്രം എണ്ണം ഏതാണ്ട” അഖിലലോകജന 

സംഖ്യയുടെ പന്ത്രണ്ടിൽ ഒന്നത്രേ. നമ്മുടെ ഭരണഘടന 
യില് ഏതൊരു അടിയന്തിരാവസ്ഥയേയും നേരിട്ടതി 

നുള്ള മാറ്റൂങ്ങം വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യാവകാശ 

ങ്ങളെ ഇതിലും കൂടുതല് വിപുലമായി വിവരിച്ചിട്ടുള്ള 

മറെറാരു പ്രമാണവും ലോകത്തില് ഇല്ല. ഇതിനെ %ചാര്ട്ട൪ 

ഓഫ് ഇന്൯ഡ്വ൯ ഇന്ഡിപെന്ഡന്സ്? ഹ്ുന്നു” പറഞ്ഞു 

വരാ വള്ളതു” തികച്ചും അത്ഥവത്താണു. 






